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Start verkoop kinderpostzegels
Juf Miriam nascholing, meester Eelco Kooij vervangt
Juf Bernarda nascholing, meester Henk de Weijer vervangt
8.30 uur - 11.45 uur Streetwise
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Kinderpostzegels – Vanaf woensdag
De kinderen van groep 7 mogen vanaf woensdag 26 september
kinderpostzegels gaan verkopen. Uiterlijk 3 oktober moeten de kinderen de
envelop weer mee terug nemen. Op de website van de kinderpostzegels
kunt u alle projecten zien die ondersteund worden.

Streetwise – verkeerslessen in groep 1 t/m 8
Vrijdag 28 september komen de instructeurs van ANWB streetwise weer bij ons op school. Kinderen
uit alle groepen krijgen dan op een leuke, speelse manier les in verkeersveiligheid op hun eigen
niveau.

Groep 7 en 8 - Op 28 september op de fiets naar school
Volgende week vrijdag 28 september moeten de kinderen van groep 7 en 8 op de fiets naar school
komen. Middels het programma Streetwise worden de kinderen dan “trapvaardig” gemaakt om ze
goed voor te bereiden op de stap naar de middelbare school. De kinderen hebben ook een folder
meegekregen van Streetwise met wat meer informatie.

Herfstachtig weer – schoolplein
Vandaag lijkt de herfst dan toch echt begonnen. Vanmorgen regende het erg
hard, maar we zagen om 8.00 uur al kinderen bij de poorten wachten.
Hoe zat het ook alweer?
De kinderen mogen bij de eerste bel het schoolplein op, dan komt de
pleinwacht ook naar buiten. Wij hebben als team de tijd voor schooltijd nodig
om de laatste dingen voor te bereiden (Denk aan programma’s op de computer / digibord klaar
zetten, Chromebooks voor gebruik klaar maken, enz…). De poorten aan de kant bij de kleuters en bij
Het Dorpsplein kunnen gebruikt worden. I.v.m. met de markt mogen de kinderen op vrijdag ook door
de grote poort naar binnen. De kinderen van groep 1/2 mogen direct naar binnen gebracht worden.

De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen bij de tweede bel (8.25 uur) naar binnen. De lessen beginnen
om 8.30 uur.

Engels groep 5 t/m 8- thuis oefenen
Via onderstaande link kunt u thuis ook de Engels woordjes oefenen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding
op een toets. De site is geheel gratis en dus voor iedereen toegankelijk:

GROOVE.ME IN WRTS
De woorden uit de Words and phrases van Groove.me niveau 2 en 3 (gr 5-8) staan ook dit jaar weer
in WRTS. De woordenlijsten hoef je dus niet zelf in te voeren. WRTS is een online
overhoorprogramma waarmee de leerlingen (gratis) woordjes kunnen oefenen, bijvoorbeeld ter
voorbereiding op de toets. Als u nog geen account heeft kunt u die makkelijk maken door uzelf te
registreren. Via onderstaande link komt u op de pagina met de lijsten van Groove.me in WRTS. Voor
alle groepen worden bij ons op school de lijsten van de A-versie gebruikt en niet die van de B/Cversie. Ga naar de woordenlijsten van WRTS

Zit met pit – Groep 5
Aanstaande maandag heeft groep 5 de derde les ‘Zit met pit’. In de bijlage kunt u zien wat
de kinderen afgelopen week geleerd hebben. Dit was voorlopig de laatste les, maar over een tijdje
wordt er nog wel een “opfrislesje” gegeven, om te kijken of de kinderen het écht goed hebben
onthouden en een betere zithouding hebben aangenomen. We hopen dat u thuis ook aandacht aan
een goede zithouding blijft besteden!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:
Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 33,88 gespaard.
In totaal hebben we
€ 80,23
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Deze week zijn meegekomen:
 Boekje van Sjors Sportief
 Folder van Streetwise

In de bijlage:
 Zit met pit
 Flyer scholenmarkt Overbetuwe
 Sjors Sportief, Sjors Creatief
 Technovium – Techniekdag zaterdag 29 september

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool
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Scholenmarkt Overbetuwe

voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) groep 7 en 8

28 november

18.30 - 20.45
uur

Op woensdag 28 november 2018 wordt voor de eerste keer
Scholenmarkt
de
Overbetuwe
georganiseerd.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom o
vanaf 18.30 uur informatie te verzamelen bij de stands tijdens de scholenmarkt in
het HPC. Vanaf 19.30 uur geven de deelnemende scholen in twee rondes van 30
minuten informatie in diverse lokalen.
De deelnemende scholen zijn:
HPC Zetten
OBC Elst
Lyceum Elst
Westeraam Elst
Pantarijn Kesteren
Helicon Kesteren
Dorenweerd College Doorwerth
Citadel College Nijmegen

Graag helpen wij de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om een bewuste keuze te
maken voor een school voor voortgezet onderwijs.

Hendrik Pierson College
Mammoetstraat 1-3
6671 DL Zetten
T 0488-451 544
E administratie@hpcnet.nl
I www.hpc-zetten.nl

