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Inclusief 

De regenboogvlag hangt in top! Hiermee willen we als Farèl 

aangeven dat elke leerling erbij hoort, bij ons welkom is. Wij 

staan voor ‘inclusiviteit en acceptatie van eenieder, ongeacht 

afkomst, geslacht of geloof’. Vanuit die overtuiging willen we 

een veilige schoolomgeving bieden aan iedereen die bij de 

Farèl hoort. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van het 

jaar. 

Verlofaanvragen vervolg 

Het gesprek met de leerplichtambtenaar leverde op wat we al 

vermoedden: er worden veel te veel vakantie/verlofaanvragen 

buiten de reguliere vakanties om aangevraagd. De 

leerplichtambtenaar heeft ons opgedragen hier scherper en 

harder tegenop te treden en zo nodig vervolgstappen te 

ondernemen. Van u verwachten we dat u zich probeert te houden aan de reguliere 

vakantieperiodes en alleen verlof aanvraagt wanneer het echt niet anders kan.  

Gi-Ga-Groen 

De Kinderboekenweek is in volle gang. Het thema spreekt ons dermate aan dat we ‘de week’ 

met een week hebben verlengd. De groepen, gangen en centrale hal veranderen in ruimtes 

die passend zijn bij Gi-Ga-Groen. Ook ik doe mee, de nieuwe planten voor mijn raam staan 

er niet voor niets! We hopen dat velen van u de moeite nemen vrijdagmorgen 21 oktober 

om 8.30 uur mee naar binnen te lopen om al het werk van de leerlingen te komen bekijken. 

Donderdag 20 oktober worden de voorleeswedstrijden georganiseerd voor de groepen 5-6-7-

8. Altijd iets om naar uit te zien. Prachtig hoe leerlingen kunnen voorlezen!   

Herfstvakantie 

Volgende week vrijdag om 12.00 uur start de herfstvakantie. Zoals voor elke vakantie is de 

vrijdagmiddag voorafgaand aan de vrije periode vrij. De eindtijd van 12.00 uur geldt dus voor 

alle groepen. 

Richting Kerst 

Het is misschien wat voorbarig om nu al ‘kerst’ boven dit stukje te zetten maar toch… de tijd 

gaat snel. Zeker de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie is in het onderwijs erg 

druk. Ook wel hectisch te noemen. De eerste 

voortgangsgesprekken (voor de meeste groepen ook 

rapporten), Sinterklaas, kerst, het is 8 weken buffelen én 

genieten. Want reken maar dat dit waardevolle momenten zijn 

voor leerkrachten en hun groep. We zien er naar uit! 

 

 



  

 

Muzieklessen  

Vanaf donderdag 10 november krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 muziekles van 

een docent van de muziekschool. Ze maken kennis met een instrument waarop ze 

daadwerkelijk leren spelen. Dit mondt uit in een klein ‘concertje’ waarbij de leerlingen elkaar 

laten horen wat ze geleerd hebben. Deze lessenserie vindt 4 weken 

achter elkaar plaats, daarna geeft DVS een gastles om de leerlingen 

nog meer te inspireren een muziekinstrument te gaan spelen. Wist u 

trouwens dat wanneer uw kind graag een muziekinstrument zou willen 

bespelen, maar u kunt dit niet financieren, er speciale subsidies zijn 

zodat uw kind toch muzikaal aan de slag kan? In een bijlage die ik 

meestuur kunt u lezen hoe u dit kunt aanpakken. Mocht u daar graag 

hulp bij hebben kunt u altijd bij mij langskomen. Welkom! 

Jeugdhulpverlener 

Zoals u merkt stuur ik u elke twee weken een bericht dat de Jeugdhulpverlener van het CJG 

spreekuur houdt op de Farèl. Haar naam is Larissa de Jong en u kunt haar vragen stellen 

over opvoeden of andere zaken die uw kind betreffen. Het tijdstip waarop zij op school 

aanwezig is, is tot de kerstvakantie gewijzigd in 12.30 uur – 15.00 uur. U bent ook zonder 

afspraak welkom bij haar binnen te lopen. Ze is in de oneven weken aanwezig, in de 

directiekamer. 

Luizen 

Opvallend: de laatste tijd hebben we meer ‘luizengevallen’ dan anders. Wilt u ook thuis uw 

kind regelmatig controleren? Dank! 

Bijlagen 

Ook bij deze nieuwsbrief vindt u informatie van externe partijen. Doe uw voordeel hiermee! 

Agenda oktober en november 

✓ 17 oktober  Hergo directieberaad Prohles 

✓ 18 oktober  Lieke IB netwerk Prohles 

✓ 19 oktober  groep 8 op bezoek bij Northgo 

✓ 20 oktober  voorleeswedstrijden groepen 5-6-7-8 

✓ 21 oktober  einde kinderboekenweek op de Farèl  

alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij; start herfstvakantie 

✓ 31 oktober  we starten weer 

in deze week: luizencontrole 

 

✓ 1 november  Liesbeth, logopediste van de gemeente Katwijk, aanwezig 

   groepen 1 en 2 kunstvoorstelling op de COS 

   Ouderraadsvergadering  

✓ 10 november  startmuzieklessen muziekschool groepen 5-6-7 

Christiaan en Hergo directieberaad Prohles 

✓ 12 november  intocht Sinterklaas in Nederland 

✓ 14 november  kijkmiddag 

Hergo schoolkunstcommissie gemeente Katwijk 

✓ 21 november  rapporten komen mee naar huis (3 t/m 8) 

start rapportgesprekken (uitnodiging volgt) 

Groeten, 

Hergo.                                            


