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14.30 uur – 15.00 uur Kijkmiddag

Opbrengst Startfeest –Aanbieden Cheque Startfeest
Vandaag hebben we aan de ambassadeur, George Winkenius, van het Ronald McDonaldhuis uit
Nijmegen een mooie cheque van € 1.529,50 van de opbrengst van het Startfeest kunnen aanbieden.

Hierbij willen we alle vrijwilligers bedanken voor alle inzet! Ook willen we de vele sponsoren hartelijk
danken voor de mooie prijzen!

Nieuwe leerkracht - groep 4-6
Juf Francien heeft de afgelopen twee weken juf Fiona vervangen. Vanaf aankomende week zal zij één
dag in de week de vaste leerkracht van groep 4-6 zijn. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Even voorstellen – Juf Francien
Hallo allemaal,
Ik ben Francien Louter, 36 jaar oud en woon samen met John en onze
dochter Fien in Zetten. Ik werk dit schooljaar, nadat ik 12,5 jaar op De Hien
in Dodewaard heb gewerkt, in de invalpool. Ik wil dit schooljaar graag
rondkijken op verschillende scholen. Zo ben ik ook bij jullie op de Clara
terechtgekomen. Vanaf nu zal ik de vaste leerkracht op maandag zijn voor
groep 4-6.
“Kijk hoever je al bent gekomen, niet hoe ver je nog te gaan hebt.”
Dit vind ik een mooie uitspraak om aan te geven dat ik veel zin heb om het team van de Clara te
komen versterken. Met hart voor ieder kind.
Hartelijke groet, Francien Louter

Start Chromebooks
Vandaag zijn we met de Chromebooks begonnen. De kinderen van groep 8 mochten de aftrap doen.
Ze kregen allemaal een eigen oortje. Wat vonden de kinderen het leuk om met een ‘eigen’
Chromebook te werken. Aankomende week gaan we ook in de andere groepen de Chromebooks
introduceren. De kinderen kunnen oefenen met de oefensoftware van Wereld In Getallen en de
oefensoftware van Staal. Verder kunnen ze ook oefenen met de digitale oefening van Nieuwsbegrip.
Naast het oefenen maken de kinderen ook toetsen op de Chromebooks. We zorgen er natuurlijk wel
voor dat ze naast de Chromebooks (wat eigenlijk niets anders is dan wat ze al op de computer deden)
ook met pen (potlood) en papier blijven oefenen.

Kijkmiddag – Alle groepen
Ook dit schooljaar zijn er weer kijkmiddagen. Uw kind kan u dan de klas en het werk waarmee ze
bezig zijn laten zien.

Zit met pit – Groep 5
Aanstaande maandag heeft groep 5 de tweede les ‘Zit met pit’. In de bijlage kunt u zien wat
de kinderen afgelopen week geleerd hebben. We hopen dat u thuis ook aandacht aan
een goede zithouding besteed!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:
Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 17,00 gespaard.
In totaal hebben we
€ 46,35
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
 Kinderfysiotherapie Morel – Zit met Pit!
 Schoolfotograaf – Gratis groepsfoto (wel binnen 10 dagen inloggen)
 Kom op de kwekerij

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

