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Juf Miriam afwezig, juf Ria vervangt.
Reshare – kleding inzameling tot 9.00 uur

Schoolfruit – 14 november t/m 19 april
Ook dit schooljaar mogen we weer gebruik maken van de Europese subsidie voor
schoolfruit. Vanaf 14 november t/m 19 april krijgen de kinderen op woensdag, donderdag
en vrijdag schoolfruit voor in de kleine pauze. Wij hopen dat we vooraf aan kunnen geven
wat het fruit van die week is.

Ouderbijdrage – In de bijlage
In de bijlage kunt u een brief van de oudercommissie m.b.t. de betaling van de ouderbijdrage en de
verantwoording over 2017 vinden. Wij vinden het fijn dat de ouderbijdrage ook dit schooljaar weer
hetzelfde kan blijven! De oudercommissie wil graag vóór 1 december 2018 de ouderbijdrage
ontvangen, dan kunnen ze de dure maand december weer met een gerust gevoel tegemoet zien.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Oudergesprekken – Zelf inplannen
Op 15 en 20 november staan er voor alle groepen oudergesprekken gepland. U kunt,
vanaf 2 november 18.00 uur t/m 9 november 23.30 uur, zelf een tijdstip voor die gesprekken
inplannen via Schoolgesprek.
Via deze link (https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/?schoolid=359)
kunt u rechtstreeks inloggen. Het wachtwoord krijgt u via een aparte mail!
Gezinnen met 3 of meer kinderen kunnen vanaf donderdag 1 november
(vanaf 18.00 uur) alvast inplannen en de gezinnen met 1 of 2 kinderen kunnen
dat vanaf vrijdag 2 november (18.00 uur). De gesprekken zelf worden op 15 of
20 november tussen 15.15-17.15 uur en 18.00-20.00 uur gehouden. Dit kan
per groep verschillen omdat de ene groep meer gesprekken heeft dan de andere groep i.v.m. de
groepsgrootte. U kunt tot uiterlijk 9 november 23.30 uur inplannen. Daarna worden de mensen die
niet zelf hebben gepland door de leerkracht ingedeeld op de plaatsen die nog over zijn en krijgt u een
mail over het tijdstip van het gesprek.
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 8 zelf ook meekomen tijdens het gesprek!

Reshare – kledinginzameling
Bij het wisselen van de seizoenen beginnen veel mensen vaak aan een grote opruiming. Ook kleding
wordt vaak uitgezocht en veel spullen moeten ruimte maken voor nieuwe kleding.
Op vrijdag 2 november, kunt u uw oude kleding naar school brengen. Dit zal dan worden opgehaald
door het Leger des Heils. Op deze manier maakt u er veel andere mensen nog gelukkig mee. De
kleding dient vóór 09.00 bij het kleuterhek neergezet te worden.
Vanaf maandag 29 oktober, zullen de gevonden voorwerpen van de school op het podium gelegd
worden. U heeft dan nog tot donderdag 1 november de tijd om te kijken of er nog iets van uw kind
bij zit en het mee naar huis te nemen. Alle spullen die donderdag niet zijn opgehaald, gaan ook in een
zak voor het Leger des Heils.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hou het schoon Overbetuwe – uitzending op RTL 8

Onderwerp:Aflevering Hou 't Schoon Overbetuwe

Beste allemaal,
Vorige week, Zondag 21 oktober was het zover. De aflevering van Hou ’t Schoon; De Afvalrace
Overbetuwe 2018 werd uitgezonden. Op zaterdag 27 oktober wordt het herhaald (RTL8 bij RTL
Telekids). Het is echt een mega leuke aflevering geworden. Allemaal kijken dus!

Inlooprepetitie – Muziekvereniging St. Willibrordus
Kijk, luister en speel mee!
As. maandagavond 29 oktober organiseert muziekvereniging St.Willibrordus een inlooprepetitie voor
iedereen die eens wil zien wat een muziekvereniging nu eigenlijk doet! Als je muziek wilt gaan maken
of al een instrument bespeelt, ben je van harte welkom in De Hoendrik in Herveld.
Vanaf 18.50-19.20u repeteert ons jongerenorkest Future voor muzikanten van ca. 10 - 21 jaar; om
19.30u begint de repetitie van het fanfare-orkest voor muzikanten met minimaal A-niveau. Daarna
om 21u is de repetitie van de slagwerkgroep.
Kom gerust eens langs en kijk mee! Als je al een instrument speelt, of je broer, zus, vriend, ouder, ....
mag je ook zelf mee komen spelen in het orkest. Tot dan! Meer informatie
via willibrordus.ha@gmail.com
Muziekvereniging St.Willibrordus
Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig:

€ 9,60 gespaard.
In totaal hebben we
€ 143,93
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
 Oudercommissie – betaling ouderbijdrage en financieel overzicht 2017
 Ladies outdoor workouts - informatie

Wij wensen u een heel fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

Herveld, oktober 2018

Betreft: Betaling ouderbijdrage

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Uit gelden van de ouderbijdrage worden een aantal zaken betaald die niet door de overheid
gefinancierd worden, omdat deze niet tot de primaire onderwijstaak van de school behoren.
Deze zaken zijn voor de kinderen wel belangrijk en leuk.
Een aantal voorbeelden waaraan de bijdrage wordt besteed:
*
*
*
*
*

Sinterklaas
Kerstcadeau
Sporttoernooien
Afscheid groep 8
Afsluiting van het schooljaar

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is vastgesteld op € 20.= per kind.
Als uw kind na 31 januari 2019 op school start, wordt de vrijwillige ouderbijdrage € 10.=
In vergelijking met andere scholen is onze ouderbijdrage niet erg hoog. Kunt u meer missen?
We zijn altijd dankbaar wanneer u iets extra’s over wilt maken!
De ouderbijdrage wordt beheerd door de oudercommissie. Uitgaven vinden plaats in goed overleg
met het team.
U kunt het bedrag overmaken op onze bankrekeningnummer NL97 RABO 01614.25.224.
t.n.v. Stichting Trivium inzake OC CF o.v.v. ouderbijdrage 2018/2019.
Bij omschrijving, de voor + achternaam van uw kind (kinderen) vermelden.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet. Namens alle kinderen onze hartelijke dank!
Oudercommissie en team Clara Fabriciusschool.

Financieel overzicht ouderbijdrage 2017
De ouderbijdrage wordt via de penningmeester van de oudercommissie bijgehouden en
verantwoord. Binnen het Trivium is de afspraak dat de bankafschriften en de boekhouding
ieder kwartaal worden aangeleverd aan de financiële administratie. Uitgaven worden in
goed overleg met het team gedaan.

Financieel overzicht
Ontvangsten:
Ouderbijdragen: €3275,-

Totaal: €3275,-

Uitgaven:
Volleybaltoernooi: €75,Voetbaltoernooi: €75,Stichting lezen: €25,Kerstcadeau’ s: €538,69
Kerstbenodigdheden (incl. ontbijt): €222,31
Sinterklaascadeau’ s: €355,88
Sinterklaasbezoek: €150,Sinterklaas journaal NTR webwinkel: €94,15
Sinterklaasbenodigdheden: €72,Pasen benodigdheden: €0,Avondvierdaagse benodigdheden: €150,17
Afscheid groep 8: €100,Laatste schooldag: €100,Afschrijving schooltenue: €1000,Extraatje kinderen: €26,14
Bankkosten: €83,07
Administratiekosten: €0 + overige kosten: €15,35
Post algemene reserve: €192,24
€3275,-

Vanaf november: ladies outdoor workouts in Herveld.
Trainingen alleen voor vrouwen.
Tijdens de training bouw je in groepsverband aan je conditie &
spierkracht en het is daarnaast een leuke sociale bezigheid.
Deze total body workout is een combinatie van kracht, cardio en high
intensity oefeningen, die je veelal in teamverband uitvoert om jezelf te
blijven pushen. Zo kun je elkaar stimuleren én uitdagen: wie zet net dat
stapje extra?
Elke training duurt een uur.
We trainen op woensdagochtend om 8:45 t/m 9:45 uur. (Schoolstraat 5
in Herveld) De eerste les is op 7 november.
Of je conditie nu goed of minder goed is, voor iedereen is de training
uitdagend maar niet te vergeten leuk!
Iedereen kan meedoen, ook de beginnende sporters!
WAT DAT JE OPLEVERT:
• Een goede conditie
• Een sterk lichaam
• Een positieve mindset
• Fysieke en mentale power
• De kracht en energie om werk, en gezin te combineren

