
Op een rijtje 2021-2022 
 
Directie Farèlschool 
 
Hergo van Ginkel (directeur) 
hergo.vanginkel@prohles.nl 
tel. 06-38548449 
directie.farelschool@prohles.nl 
 
Christiaan de Jong (adjunct-directeur) 
christiaan.dejong@prohles.nl 
directie.farelschool@prohles.nl 
 

Team 

 

 

Naam: Groep Email-adres 

Liesbeth van der Velden (ma, di, do en vrij) 1 liesbeth.vandervelden@prohels.nl 

Irene van der Boon (di, wo, do en vrij) 1 / 3 irene.vanderboon@prohles.nl 

Fleur Vooijs (ma t/m vrij) 2 / 7 fleur.vooijs@prohles.nl  

Maranda van Duijn (ma, di, do en vrij) 2 / 5 maranda.vanduijn@prohles.nl 

Herma Somers (ma t/m vrij)  3 herma.somers@prohles.nl 

Gerstine van Delft (ma en di) 4 gerstine.vandelft@prohles.nl 

Vera van der Plas (wo, do en vrij) 4 vera.vanderplas@prohles.nl 

Fabienne van Rijn (ma, di en wo) 5 fabienne.vanrijn@prohles.nl 

Jeroen van Zuilen (wo, do en vrij) 5 jeroen.vanzuilen@prohles.nl 

Ingeborg van der Windt (ma, di, wo en vrij) 6 ingeborg.vanderwindt@prohles.nl 

Christiaan de Jong (ma t/m vrij) 7 christiaan.dejong@prohles.nl 

Elma Guijt (ma t/m vrij) 8 elma.guijt@prohles.nl 

Marjolein van Leeuwen (wo, do en vrij) 6 / 8 marjolein.vanleeuwen@prohles.nl 

   

Intern-begeleider (IB)   

Kees Groenewegen (ma, di, wo en do)  kees.groenewegen@prohles.nl 

Janna Dijkhuizen (ma en di)  janna.dijkhuizen@prohles.nl 

   

Begeleiding Plusleerlingen   

Elma Guijt (wo)  elma.guijt@prohles.nl 

   

Leerkrachtondersteuners/ 
onderwijsassistenten 

  

Dita Beugelsdijk (ma t/m vrij)  dita.beugelsdijk@prohles.nl 

Diana van der Valk (ma en di)  diana.vandervalk@prohles.nl  

   

Lichamelijke opvoeding   

Robert de Lange (di) 3 t/m 8 robert.delange@prohles.nl  

   

Conciërge   

Kees van der Plas (ma t/m vrij)  cornelis.vanderplas@prohles.nl  
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Schooltijden 
 
De leerlingen van de groepen 1 en 
2 worden door de ouders op het 
‘kleine’ plein gebracht. De overige 
groepen verzamelen op de 
afgesproken plekken rondom het 
gebouw.   

 
Om 8.25 uur klinkt er een bel, de 
leerlingen verzamelen dan op de 
afgesproken plekken bij hun 
leerkracht. Hierna gaan ze 
gezamenlijk naar binnen. 
 
Mocht u als ouder(s) een vraag 
hebben of een gesprek wensen dan 
kunt u hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. U kunt hiervoor de Parro-app 
gebruiken of de leerkracht even persoonlijk aanspreken.  
 

Rooster bewegingsonderwijs (dinsdag) 

 
Er wordt gegymd in de volgende volgorde: 

• Groep 3 

• Groep 4 

• Groep 5 

• Groep 6 

• Groep 7 

• Groep 8 

 
Vakanties / vrije dagen 
 
De actuele data van vakanties en vrije dagen vindt u op de schoolsite en in de planning voor 
dit schooljaar. 
 

Herfstvakantie 
 

18-10-2021 - 22-10-2021 
Kerstvakantie 

 
27-12-2021 - 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 - 04-03-2022 
Pasen 

 
15-04-2022 - 18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 - 06-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022 - 27-05-2022 
Pinkstervakantie 06-06-2022 - 06-06-2022 
Zomervakantie 11-07-2022 - 19-08-2022 
     

 
Continurooster 
Op de volgende dagen werken we met een rooster tot 12.00 uur:  
15 oktober 2021, 3 december 2021, 24 december 2021, 25 februari 2022, 22 april 2022,  
3 juni 2022, 30 juni 2022 en 8 juli 2022 
 
Studiedagen 
27 september 2021, 9 maart 2022 en 22 juni 2022 zijn studiedagen voor het team. De 
kinderen zijn dan vrij. De groepen 1 en 2 zijn daarnaast ook op een aantal vrijdagmiddagen 
vrij te weten: 8 oktober 2021, 21 januari 2022 en 8 april 2022. 
 
 

Schooltijden 
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.30 -14.30 u. 
 
woensdag: 
’s morgens: 8.30 -12.15 u. 
 
Als een leerling door ziekte of om een  
andere reden niet op school kan komen, wilt u ons 
dit dan laten weten? U kunt dit telefonisch 
doorgeven aan onze conciërge, Kees 
 
Telefoon: 071-4015117 
 

 



Jaarplanning (wijzigingen vermelden we op de site en in de nieuwsbrief) 

 
maandag 30 augustus 
 we starten weer 
vrijdag 3 september 
 schoolfotograaf 
maandag  6 september 
 infoavond groep 7 
dinsdag 7 september 
 infoavond groep 2 
woensdag 8 september 
 infoavond groepen 4 en 5 
donderdag 9 september 
 infoavond groepen 3, 6 en 8 
maandag 13 september 
 infoavond groep 1 
dinsdag 14 september 
 schoolreisjes 
donderdag 23 september 
 ontruimingsoefening 
maandag 27 september 
 studiedag, leerlingen zijn vrij 
woensdag 6 oktober 
 start kinderboekenweek 
vrijdag 8 oktober 
 studiemiddag groepen 1 en 2 
maandag 18 oktober 
 start herfstvakantie 
maandag 15 november 
 kijkmiddag 
maandag 22 november 
 rapport komt mee naar huis 
donderdag 25 november 
 rapportgesprekken 
maandag 29 november 
 rapportgesprekken 
vrijdag 3 december 
 Sinterklaasviering, 12.00 uur vrij 
donderdag 23 december 
 kerstvieringen op school 
maandag 27 december 
 start kerstvakantie 
maandag 10 januari 2022 
 we starten weer 
vrijdag 21 januari 
 studiemiddag groepen 1 en 2 
de maand februari 
 projectmaand 
maandag 28 februari 
 start voorjaarsvakantie 
maandag 7 maart 
 kijkmiddag 
woensdag 9 maart 
 studiedag, leerlingen zijn vrij 

 
maandag 14 maart 
 rapport komt mee naar huis 
donderdag 17 maart 
 rapportgesprekken 
maandag 21 maart 
 rapportgesprekken 
woensdag 30 maart 
 Grote Rekendag 
vrijdag 8 april 
 studiemiddag groepen 1 en 2 
donderdag 14 april 
 Paasviering in de kerk onder schooltijd 
vrijdag 15 april 
 Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij 
maandag 18 april 
 Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij 
vrijdag 22 april 
 Koningsspelen 
maandag 25 april 
 start meivakantie 
woensdag 25 mei 
 creativiteitsdag 
donderdag 26 mei 
 Hemelvaart 
vrijdag 27 mei 
 Dag na Hemelvaart, leerlingen zijn vrij 
maandag 6 juni 
 2e Pinksterdag, leerlingen zijn vrij 
dinsdag 14 juni 
 sportdag  
woensdag 22 juni 
 studiedag, leerlingen zijn vrij 
vrijdag 24 juni 
 musical groep 8 
dinsdag 28 juni 
 facultatieve oudergesprekken 
woensdag 29 juni 
 start schoolkamp groep 8 
maandag 4 juli 
 rapport komt mee naar huis 
 schoonmaakavond 
dinsdag 5 juli 
 laatste lesdag groep 8 
 afscheid groep 8 
donderdag 7 juli 
 slotfeest 
vrijdag 8 juli 
 start zomervakantie om 12.00 uur 

 


