
  

 

Farèlnieuws 1 
19/08/2022 
 

Nog heel even… 

…en het schooljaar gaat starten. Alles in school ademt op dit moment ‘we gaan weer 

beginnen!’. De school is schoon, lokalen ingericht, spullen verdeeld, roosters gemaakt, 

plannen opgesteld, overdracht is rond, we zijn als team gefotografeerd en de eerste 

vergaderingen zijn achter de rug. Kortom: we zijn klaar voor de komst van de leerlingen! 

Helaas 

Kees, onze conciërge, is aan het begin van de vakantie in het gips gegaan vanwege een 

onwillige voet. Dit gips zal begin september worden verwijderd en daarna wordt duidelijk of 

deze gipsperiode heeft geholpen. Mocht dit niet zo zijn is het mogelijk dat Kees geopereerd 

moet worden. Kees, sterkte en beterschap! 

Voorlopig kan Kees zijn conciërge activiteiten helaas niet uitvoeren. Vervelend voor hem en 

zeker ook voor ons. Kees kan niet gemist worden om meerdere redenen. Een vervanger is 

op dit moment nog niet voorhanden, ik ben daarover in gesprek met de Maregroep. Wel zal 

Maaike Schonenberg een aantal keer ons komen helpen. Maaike is eerder bij ons als 

conciërge werkzaam geweest, voor ons geen onbekende. Nu betreft het een vrijwilligersklus 

en we gaan zien hoe vaak zij aanwezig kan zijn. We zijn hier onwijs blij mee. Maaike, dank je 

wel! 

Mocht u denken: ik zou hierin wat voor jullie kunnen betekenen spreek mij dan gerust even 

aan! 

De eerste schooldag 

Maandag a.s., 22 augustus, gaan we weer starten. Dit doen we op dezelfde manier zoals we 

het jaar afgesloten hebben.  

• De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden op het kleine plein gebracht waar de 

leerkrachten hen (en u) zullen opvangen. Vanaf ongeveer 8.20 uur zal het hek open 

zijn. 

• De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 verzamelen zich om 8.25 uur op de bekende 

plekken rondom de school.  

• Om 8.25 uur gaat de bel, de 

leerkrachten komen naar buiten 

om hun groep op te halen. 

• Rond 8.30 uur gaan de 

leerlingen met hun leerkracht 

naar hun lokaal. 

• Om 14.30 uur gaat de bel en 

komen de leerlingen naar 

buiten. De groepen 1 en 2 

worden door de leerkrachten 

naar het voorplein begeleid. 

 



  

De eerste week 

Altijd een speciale week, er wordt van alles opgestart. We hopen snel weer in het ritme te 

zitten en dat alles vlot weer soepel loopt. 

• We openen het schooljaar niet op een speciale manier. Dat doen we vrijdagmiddag 

tijdens de opening van de Ontdekpleinen. 

• Deze week zullen de leerlingen op hoofdluis worden gecontroleerd. 

• We draaien ook dit jaar weer een continurooster. De leerlingen eten op school onder 

begeleiding van de leerkracht en spelen een half uur buiten onder toezicht van TSO 

medewerkers van KOK. Als het goed is heeft u hiervoor een contract met KOK 

afgesloten. Als u dat nog niet gedaan heeft vraag ik u dit alsnog te doen. Mocht u het 

vergeten klop ik vanzelf bij u aan. Indien u ervoor kiest om uw kind thuis te laten eten 

kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. De pauzetijden van de groepen 

zijn dit jaar: 

o Groepen 3 en 5: 11.45 uur – 12.15 uur  

o Groepen 4, 6 en 7: 12.15 uur – 12.45 uur 

o Groepen 1, 2 en 8: 12.45 uur – 13.15 uur   

• Dinsdag starten de gymlessen van meester Robert weer. Het schema voor dit jaar is: 

o Groep 3: 8.30 uur – 9.20 uur 

o Groep 4: 9.20 uur – 10.10 uur 

o Groep 5: 10.10 uur – 11.00 uur 

o Groep 6: 11.00 uur – 11.50 uur 

o Groep 7: 12.50 uur – 13.40 uur 

o Groep 8: 13.40 uur – 14.30 uur 

De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben een keer in de twee weken ook op vrijdag gym. De 

groepen 5 en 6 in de oneven weken en de groepen 7 en 8 in de even weken. Vrijdag 

26 augustus is het week 34 dus de groepen 7 en 8 zullen starten. 

o Groep 5: 13.10 uur – 13.50 uur (oneven weken) 

o Groep 6: 13.50 uur – 14.30 uur (oneven weken) 

o Groep 7: 13.10 uur – 13.50 uur (even weken) 

o Groep 8: 13.50 uur – 14.30 uur (even weken) 

Robert zou het fijn vinden als uw kind de volgende spullen op orde bij zich heeft 

tijdens de gymles: 

- Gymschoenen 

- Gymbroek, kort of lang 

- Gymshirt, kort of lang 

- Dames en heren met lange haren graag de haren in een staart 

Mochten er medische gegevens van belang zijn voor Robert dan kunt u dit doorgeven 

via robert.delange@prohles.nl  

• Vrijdagmiddag, vanaf 16.30 uur, gaan we de Ontdekpleinen en het nieuwe schooljaar 

feestelijk openen met een groots feest. Hieronder leest u hier meer over. 

Opening Ontdekpleinen en het nieuwe schooljaar 

Het gaat er eindelijk van komen: onze nieuwe pleinen gaan feestelijk geopend worden. Al 

enige malen uitgesteld vanwege ‘een virusje’ maar nu laten we ons dit feestelijke moment 

niet meer ontnemen. En mooi dat we de opening van het nieuwe schooljaar gelijk mee 

kunnen vieren, er is dus maandag geen ‘opening’ zoals u van ons gewend bent. U heeft zich 

inmiddels massaal voor het feest aangemeld; we verwachten op 

dit moment 161 volwassenen en 155 leerlingen      Dat gaat 

gezellig worden! Mocht u zich nog niet aangemeld hebben dan 

kan dat nog tot maandag 12.00 uur. Mocht u de link naar het 
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opgaveformulier niet meer kunnen vinden of niet gehad hebben (nieuwe leerlingen 

bijvoorbeeld) kunt u mij dit laten weten via hergo.vanginkel@prohles.nl Ik stuur u dan een 

nieuw exemplaar. 

Het feest is bestemd voor ouders en leerlingen van de Farèl én de Woelwaters, het is niet 

bedoeld voor oud-leerlingen, opa’s en oma’s of andere belangstellenden.  

Het feest is in principe gratis maar mocht u bij willen dragen in het drukken van de kosten 

(van harte bij u aanbevolen) kunt u middels een QR code, of vrijdag in een daarvoor 

bestemde bus, ons een gift geven.  

Mocht u willen helpen tijdens de voorbereidingen (klaarzetten, pleinen vegen en andere 

activiteiten) kunt u dit bij Elma en/of mij aangeven.    

Herhaling: Voor op de koelkast 

Hierbij wil ik nogmaals de belangrijke data voor komend schooljaar met u delen. 

Augustus 

✓ 19-08  eerste officiële vergadering van het team 

✓ 22-08  we starten weer! Alle leerlingen zijn vanaf 8.30 uur weer op school 

die week: luizencontrole 

✓ 26-08  opening Ontdekpleinen  

September 

✓ 05-09  schoolfotograaf 

✓ 16-09  schoolreizen 

✓ 19-09  studiedag – alle leerlingen zijn vrij! 

✓ 22-09  ontruimingsoefening 

Oktober 

✓ 05-10  start kinderboekenweek, duurt tot 14 oktober 

✓ 21-10  les tot 12.00 uur; start herfstvakantie 

✓ 31-10  we starten weer 

die week: luizencontrole 

November 

✓ 14-11  kijkmiddag vanaf 14.30 uur 

✓ 21-11  het rapport komt mee naar huis 

die weken: rapportgesprekken 

December 

✓ 05-12  Sinterklaas! – alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

✓ 22-12  kerstviering in de kerk (onder voorbehoud) 

✓ 23-12  les tot 12.00 uur; start kerstvakantie 

Januari 

✓ 09-01  we starten weer 

die week: luizencontrole 

✓ 16-01  studiemiddag groepen 1 en 2; deze leerlingen zijn om 12.00 uur uit 

Februari 

✓ 24-02  les tot 12.00 uur; start voorjaarsvakantie 
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Maart  

✓ 06-03  we starten weer 

   die week: luizencontrole 

  kijkmiddag vanaf 14.30 uur 

✓ 09-03  studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

✓ 13-03  het rapport komt mee naar huis 

die weken: rapportgesprekken 

April 

✓ 06-04  paasvieringen op school 

✓ 07-04  Goede Vrijdag – alle leerlingen zijn vrij 

✓ 10-04  Tweede paasdag – alle leerlingen zijn vrij  

✓ 17-04  studiemiddag groepen 1 en 2; deze leerlingen zijn om 12.00 uur uit 

✓ 21-04  Koningsspelen – alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

start meivakantie 

Mei 

✓ 08-05  we starten weer 

die week: luizencontrole 

✓ 18-05  Hemelvaartsdag – we zijn vrij 

✓ 19-05  dag na Hemelvaart – we zijn vrij  

✓ 26-05  les tot 12.00 uur; start pinksterweekend 

✓ 29-05  Tweede pinksterdag – we zijn vrij 

Juni 

✓ 07-06  sportdag (dit is een woensdag     ) 

✓ 21-06  studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

✓ 23-06  musical groep 8 

✓ 28-06  start kamp groep 8; duurt tot 30-06 

Juli 

✓ 03-07  rapport komt mee naar huis 

wenmiddag 

schoonmaakavond 

✓ 04-07  laatste schooldag groep 8 

✓ 06-07  slotdag 

✓ 07-07  les tot 12.00 uur; start zomervakantie 

 

Dringend hulp nodig in de schoolbieb! 

Elk jaar vertrekken er niet alleen leerlingen van school (groep 8 naar het V.O.) maar 

daarmee ook betrokken ouders. Ouders die hand- en spandiensten verlenen bij allerlei 

activiteiten. Zo komen we voor dit jaar echt een aantal biebouders tekort. Dit betreft een 

kleine inspanning (20 minuten per ‘beurt’) met een grote opbrengst: leerlingen die in de 

groep een leuk boek kunnen lezen. Indien u denkt: ‘dit is iets voor mij’ neem dan voor de 

details contact op met Elma via elma.guijt@prohles.nl. Zij is onze biebouder-coördinator. 

Dank alvast! 

Tot slot 

De kop is eraf! Laat de leerlingen maar weer komen. We hebben er zin in! 

Groeten, 

Hergo.                                                
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Zie voor de bedrijven die ons Ontdekplein mede mogelijk gemaakt hebben hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
Komt uw (bedrijfs)naam hier te staan? 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


