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Terugblik op de opening 

Wat een geweldige opening hebben we met elkaar mogen beleven afgelopen vrijdag! Meer 

dan 200 ouders aanwezig, meer dan 190 leerlingen, de zon scheen, de activiteiten onwijs 

leuk, de barbecue prima verzorgd en de sfeer goed. Wat zouden we nog meer te wensen 

hebben? Het plein is feestelijk geopend door Tijn uit groep 8 en Fay uit groep 1. Hij plukte 

een appel, zij plantte een zaadje uit de appel om daarmee de cirkel rond te maken. Zó willen 

we onze leerlingen leren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor een groene, leefbare aarde. 

Onze Ontdekpleinen spelen daarbij een belangrijke rol. Heerlijk om zulke mooie pleinen tot 

onze beschikking te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale dank 

Het feest is een succes geworden dankzij u én dankzij een aantal mensen die een stap extra 

voor de school gedaan hebben. Zo danken we 

- De ouders van de ouderraad; wat hebben jullie veel gedaan om dit feest mogelijk te 

maken, zowel vooraf als tijdens als na afloop. Dank! 

- Mijn collega’s, waar ik in dit geval de mensen van de Woelwaters ook onder reken; 

fijn dat we ook op deze manier met elkaar school zijn. Bijna iedereen aanwezig, een 

ieder druk in de weer. Super! 

- De familie Schipper (van de ‘strandtenten’ Zilt en Zand en van restaurant Friends 

voor de sponsoring van het stokbrood, de sausjes en vooral het regelen van de 

barbecue; grote klasse! 

- De familie Hoek (van de ‘Hoek groep’) voor het sponsoren van de bloemen die 

massaal door u gekocht zijn. Samen met uw vrijgevigheid heeft dit tot nu toe €745,00 

opgeleverd, een mooie tegemoetkoming in de gemaakte onkosten. Fantastisch!  

Vervolg? 

De opmerking ‘dit moeten we elk jaar organiseren als start van het schooljaar’ is veel 

gehoord. Het feest is ervaren als een prachtige ontmoeting van ouders onderling en de 

leerkrachten, een ontmoeting die jaren gemist is door bijvoorbeeld corona. Als ouderraad en 



  

team snappen we deze wens en we gaan hier goed over nadenken. Ook wij zien de 

meerwaarde van zo’n bijeenkomst in maar of we hier elk jaar de financiën voor hebben is de 

vraag. Of eigenlijk weet ik dat wel, die hebben we niet     . Het feest is mede zo’n succes 

geworden omdat we het bedrijf Forevertainment hebben ingehuurd voor de activiteiten 

met/rondom de leerlingen. Dus als we hier een traditie van willen maken zullen we kritisch 

moeten kijken naar wat wel en wat niet kan. Zorg voor later. Nu is het nagenieten! 

   

Schoolfruit  

Vanaf volgende week (de week van 5 september) bieden wij onze leerlingen weer 3x per 

week schoolfruit aan. Op welke dagen is op dit moment nog niet bekend, dat krijgt u later via 

de Parro van ons te horen. Bij deze nieuwsbrief vindt u een extra brief met informatie 

hierover. Binnen ons team is Herma de contactpersoon, dus mocht u vragen of opmerkingen 

hierover hebben kunt u deze bij haar kwijt. Het liefst van herma.somers@prohles.nl  

Kinderfysiotherapie  

Mijn naam is Saskia van Olphen. Ik ben werkzaam op verschillende 

scholen in Katwijk en in de praktijk bij Paramedisch Centrum 

Katwijk.  

Sommige kinderen vinden het moeilijk om bepaalde vaardigheden 

aan te leren of goed uit te voeren. 

Als kinderfysiotherapeut kunnen wij uw kind op verschillende 

gebieden helpen en ondersteunen. Denk onder andere aan school 

gerelateerde klachten zoals: sensorische integratie therapie (prikkelverwerking), onrust, 

schrijven, de juiste pengreep, nog geen duidelijke voorkeurshand heeft ontwikkelt, hulp 

bieden bij een onleesbaar handschrift, stimuleren van de grof motorische ontwikkeling, 

stimuleren van de fijn motorische ontwikkeling, ondersteuning geven als uw kind niet 

goed mee kan komen met de gym, zwemles, fietsen, knippen, knutselen. Daarnaast 
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kunnen wij ook hulp bieden bij orthopedische klachten zoals rug-, nek- en knieklachten, 

groeipijn en scoliose.  

Op de woensdagochtend ben ik aanwezig op school om de kinderen te behandelen.  

 

Heeft u vragen over de prikkelverwerking of de motoriek 

van uw kind? U kunt mij altijd bereiken via de 

mail saskiavanolphen@pmckatwijk.nl of bellen naar 071-

4074384. 

 

 

Schoolfotograaf 

Gisteren heeft u via de mail en via Parro informatie ontvangen over de schoolfotograaf die 

maandag a.s. de leerlingen gaat fotograferen. Die informatie ga ik hier niet herhalen maar 

wel het volgende: wilt u gebruik maken van de mogelijkheid ook andere gezinsleden te laten 

fotograferen dient u zich van te voren in te schrijven. Dit kan door het invullen van een lijst 

die hangt in de hal, bij de bibliotheek. 

Schoolreizen 

Vrijdag 16 september gaan alle groepen op schoolreis. Binnenkort ontvangt u hierover meer 

informatie. Ook over de kosten die u dient te betalen om uw kind mee te kunnen laten gaan. 

Op deze plek wil ik aangeven dat als er financiële problemen zijn in uw gezin, en u kunt de 

kosten van de schoolreis niet opbrengen, ik graag met u, in vertrouwen, in gesprek ga. Het 

woord vertrouwen betekent in dit geval dat het tussen u en mij blijft en dat we een oplossing 

zoeken voor dit probleem. Weet dat elk kind van de Farèl mee gaat op schoolreis ongeacht 

uw financiële situatie. 

Informatieavonden 

In de maand september wordt u door de leerkracht van uw kind/eren uitgenodigd, via Parro, 

voor de jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond laat de leerkracht zien wat er dit 

schooljaar van uw kind verwacht wordt en hoe we werken op de Farèl. Deze avond is niet 

bedoeld om over uw kind te praten maar over wat uw kind meemaakt op de Farèl. In de 

agenda hieronder kunt u alvast zien wanneer welke groep haar informatieavond organiseert.   

Extra bijlagen 

Ook dit jaar ontvangt u met enige regelmaat bij de nieuwsbrief bijlagen met daarin informatie 

van externe organisaties. Zoals deze keer over het schoolfruit, van het CJG en van het 

Katwijks museum. Het woord informatie zegt 

het al; u kunt met deze informatie doen wat u 

wilt. 
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Agenda september en oktober 

✓ 1 september  informatieavond groep 3 

informatieavond groep 7 

✓ 5 september  schoolfotograaf 

informatieavond groep 1 

✓ 6 september  informatieavond groep 2 

informatieavond groep 4 

informatieavond groep 5 

✓ 8 september  informatieavond groep 6 

informatieavond groep 8 

✓ 16 september  schoolreizen 

✓ 19 september  studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

✓ 22 september  Ontruimingsoefening 

GMR vergadering Prohles 

✓ 26 september  MR vergadering 

  

✓ 5 oktober  start kinderboekenweek 

✓ 14 oktober  einde kinderboekenweek 

✓ 21 oktober  alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij; start herfstvakantie 

✓ 31 oktober  in deze week: luizencontrole 

 

Groeten, 

Hergo.                                                

 

 

 

 
 


