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Groep 8 naar “The Island”
Juf Anne afwezig, juf Francien vervangt.
Start herfstvakantie

Creamiddagen groep 3 en 4 - herhaalde oproep!
Al een aantal weken geleden deden wij een oproep voor hulpouders voor de creamiddagen in groep
3 en 4. Daar hebben een aantal ouders op gereageerd, maar nog lang niet voldoende. Deze
middagen vinden plaats op de donderdagen van 13.15-14.20. Tijdens deze middagen krijgen de
kinderen de kans op kennis te maken met creatieve werkvormen waar we als leerkrachten met een
volle groep vaak geen mogelijkheid toe zien. Zonder voldoende hulpouders, kunnen deze middagen
helaas niet doorgaan en zijn wij genoodzaakt de creatieve activiteiten in de eigen groep te laten
plaatsvinden. Voor de eerste middag (25 oktober) zoeken wij nog minimaal 4 ouders. Voor de andere
data ( 01-11/ 08-11/ 10-01/17-01/24-01/21-03/28-03/04-04 en 11-04) zijn we nog op zoek naar veel
meer ouders. We hopen dat zich op de valreep nog genoeg ouders aanmelden! U kunt zich
aanmelden bij juf Miriam. Alvast bedankt!

Jantje beton loten - opbrengst

De afgelopen twee weken hebben de leerlingen van groep 8 zich ingezet voor ‘Jantje Beton.’ De
leerlingen hebben aan familie of mensen uit de buurt een lootje verkocht. Een lootje kostte €3.- en
daarvan is €1,50 voor het goede doel en €1,50 voor de school. De opbrengst hiervan kan worden
ingezet voor activiteiten op het schoolplein zoals spelmateriaal of speeltoestellen.
Wij zijn trots op de leerlingen van groep 8, want zij hebben in totaal 229 lootjes verkocht!
Hiermee wordt het goede doel mooi gesteund!

Groep 8 bezoekt ‘The Island.’
Aanstaande woensdag 10 oktober
2018 gaat groep 8 een bezoek
brengen aan ‘The Island.’
In Heteren is een groot opgezet leger
kampement uit de Tweede
Wereldoorlog met educatie,
herdenking, besef en beleving. Hier
zullen de leerlingen eerst een korte
uitleg over de oorlogsgeschiedenis
van de Betuwe krijgen. Daarna gaan
zij attributen bekijken die hier te zien
zijn. Ook gaan ze naar de
herdenkingstent waar de namen en
foto’s van gesneuvelde soldaten staan
en de kinderen tekeningen kunnen
maken.
Als afsluiting gaan we iemand van
onszelf aankleden tot een
Amerikaanse parachutist met alle
uitrusting en klaar om uit het vliegtuig
te springen. Ook zullen we nog een
parachute openen en opblazen. Dit
alles met als doel het verhaal van de
Betuwe in de oorlog meer
kenbaarheid te geven. Na 4 dagen
Market Garden kwamen 198 dagen
oorlog in de Betuwe. Nergens is zo
lang gevochten als in het meest
noordelijk bevrijde gebied van Europa.
De verdediging van dit gebied, de
onderwaterzetting, de evacuerende
bevolking en de maandenlange strijd
hebben hun sporen achtergelaten.
Maar vooral hen die tijdens deze strijd
het leven lieten mag dit nooit en te nimmer vergeten worden.
Onderstaande link is een filmpje dat een impressie geeft over het bezoek.
https://www.youtube.com/watch?v=Cdn-S1sNb1Q&feature=youtu.be

Kinderboekenweek - activiteiten

Op de foto met je vrienden of vriendinnen:
Naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek mogen de kinderen die dat leuk vinden,
samen met hun vriend(innen) of vriend(en) op de foto. De foto’s worden gemaakt in de hal op
maandag 8 , dinsdag 9 en donderdag 10 oktober van 14.30 tot 14.45 uur.
Zwerfboeken:
Alle kinderen krijgen een sticker voor een zwerfboek mee naar huis. Deze sticker kunnen zij op een
boek plakken die zij zelf niet meer zo vaak lezen. Dit boek kun je ergens achterlaten of aan iemand
geven, zodat het boek steeds wordt doorgegeven en iedereen op deze manier kan genieten van
leuke leesboeken.

Sparen voor de schoolbieb
Naar aanleiding van de Kinderboekenweek is de Bruna met een
spaaractie gestart. Wanneer u in de week van de
Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober 2018) een kinderboek
koopt en de kassabon bij ons op school inlevert, mogen wij voor
een bepaald percentage aan boeken aanschaffen bij de Bruna.
Wij hopen op veel kassabonnen!

Studie meester Fred – maandagen afwezig
Meester Fred is met een studie (MLO - Master Leiderschap Onderwijs) begonnen en is daardoor op
de maandagen afwezig.

Stichting Wens Ambulance
Jarigen
Aankomende week is er niemand jarig.

Deze week hebben we
€ 18,15 gespaard.
In totaal hebben we

In de bijlage:
 Opvoeden Anno nu

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

€ 112,03
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

