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Schoolreizen 

Nog een paar dagen geduld, dan vertrekken de bussen richting de schoolreisbestemmingen. 

Linnaeushof, Blijdorp, Duinrell en Efteling: here we come! U begrijpt: we hebben er zin in! En 

aan het eind van de dag zijn we opgelucht als alle leerlingen weer gezond en wel thuis zijn! 

Alle leerlingen krijgen een nieuw Farèlshirt aan. Fellah showt het 

hier, het ziet er prachtig uit! Ouderraad, dank!  

Om de shirts lang mooi te houden hebben we besloten de shirts 

centraal te wassen. Na afloop van de schoolreizen worden de 

shirts dus bij de leerkracht ingeleverd, dan komt het allemaal voor 

elkaar! 

Er is ook een zorg binnen het team rondom de mobiele telefoons 

die leerlingen vrijdag gaan meenemen. Een verbod gaat ons te ver 

omdat er ook handige praktische kanten aan een mobiel zitten die 

in de Efteling van pas komen. Maar als school voelen we ons niet 

verantwoordelijk voor deze apparatuur. Verloren, kwijt, naar 

beneden gevallen uit de Python, allemaal eigen verantwoordelijkheid. Ons advies is: neem 

‘m voor de zekerheid niet mee… 

Alle andere informatie over de schoolreizen heeft u kunnen lezen via de Parro app. Vanaf 

deze plek: heel veel plezier! 

Studiedag 

Maandag 19 september gaan we als team ‘studeren’. De dag staat in het teken van de 

hoofdvakken (rekenen-lezen-taal-spelling) en van het onderwijs aan groep 1-2. ’s Middags 

komt er een spreker die ons gaat meenemen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

het ‘leesonderwijs’. Het belooft voor ons een interessante dag te worden! 

Vanwege deze studiedag zijn alle leerlingen maandag vrij! We wensen hen allemaal veel 

plezier! Dinsdag 20 september verwachten we iedereen weer op school! 

Kinderboekenweek 

De maand oktober is onderweg, dat 

betekent ‘kinderboekenweek’. Het thema 

dit jaar is Gi-Ga-Groen, ik vermoed 

speciaal bedacht vanwege onze 

Ontdekpleinen. Uiteraard gaan wij in onze 

groepen hier aandacht aan besteden, we 

komen hier later bij u op terug!  

  

 

 

 



  

Kees, onze conciërge 

Zoals eerder bericht zit Kees in de lappenmand. In zijn voet zit een ‘onrechtmatigheid’ die 

operatief verwijderd gaat worden. Op dit moment is het voor hem afwachten totdat hij 

opgeroepen wordt. Een spannende tijd voor hem; we hopen dat hij snel aan de beurt is en dit 

euvel verholpen gaat worden. 

Op dit moment worden we regelmatig geholpen door Maaike Schonenberg en door een 

ouder, Maarten van Duijn. Met hun hulp zijn we onwijs blij, dank hiervoor! 

Sport- en cultuuractiviteiten 

Deze week krijgen alle leerlingen de ‘Sjors Sportief/Creatief boekjes’ mee naar huis. Hierin 

stellen 42 sport- en cultuurverengingen zich voor en bieden ze gratis, dan wel betaalde 

activiteiten aan voor basisschoolkinderen. Echt een heel leuke manier voor kinderen om 

kennis te maken met een sport of cultuuractiviteit. Ik hoop dan ook dat u de moeite neemt 

het boekje goed door te nemen, de moeite waard. 

Het boekje ontvangt u hierbij ook digitaal. Klik op onderstaande link en u kunt de activiteiten 

bekijken. 

https://cultuurensportstimulering.nl/katwijk-2022-2023 

Mocht u uw kind willen aanmelden kan dat via de link die u hieronder vindt. 

https://www.doemeeinkatwijk.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=90&projecten%5B0%5D=2

890&projecten%5B1%5D=2891&sort=name  

Agenda september en oktober 

✓ 16 september  schoolreizen 

✓ 19 september  studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

✓ 20 september  GMR vergadering Prohles op de Farèlschool 

✓ 22 september  Ontruimingsoefening 

Informatieavond groep 6 

✓ 26 september  MR vergadering 

✓ 28 september  ‘Dode hoek’ voorlichting vrachtwagens groep 8 

  

✓ 5 oktober  start kinderboekenweek 

✓ 14 oktober  einde kinderboekenweek 

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

✓ 31 oktober  we starten weer 

in deze week: luizencontrole 

 

Groeten, 

Hergo.                                                
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