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Laatste mogelijkheid inschrijven oudergesprekken tot 23.30 uur

Ouderbijdrage – herinnering
Denkt u eraan om vóór 1 december 2018 de ouderbijdrage over te maken? De brief hiervoor vindt u
in de vrijdagsbrief van vorige week. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Oudergesprekken – Zelf inplannen
Op 15 en 20 november staan er voor alle groepen oudergesprekken gepland. U kunt,
vanaf vandaag, 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 heeft u via een aparte mail
gekregen!
De gesprekken 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!

Creamiddagen bovenbouw – (groot)ouderhulp
Vanaf volgende week vrijdag starten de crealessen met hulp van (groot) ouders in de bovenbouw.
We zijn erg blij dat we op deze manier een aantal lessen extra aantrekkelijk kunnen maken.
De (klein) kinderen van de hulpouders hebben vandaag een brief met informatie mee gekregen.

Juf Annerie - 40 jaar in het onderwijs
Donderdag 1 november jl., was juf Annerie al 40 jaar juf. Wat een prestatie! We hebben dit op school
gevierd door een liedje voor haar te zingen met alle kinderen. Het was een leuk feestje en we hopen
dat juf Annerie nog lang juf bij ons op de Clara zal zijn!

Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 8,30 gespaard.
In totaal hebben we
€ 152,13
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

Uitbraak krentenbaard
De laatste weken heerst er krentenbaard op school. Krentenbaard gaat vanzelf
over, maar met medicijnen via de huisarts geneest het sneller. Wij adviseren u dan
ook om bij twijfel uw huisarts te bezoeken en om medicatie (zal of een kuur) te
vragen. Erg belangrijk is ook goede handhygiëne: regelmatig handen wassen.
Voorkom krabben aan de wondje, maar dat is bij jeuk vrij moeilijk.
Moet uw kind thuisblijven?
Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school. Thuisblijven helpt niet om verspreiding van
krentenbaard te voorkomen omdat kinderen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen
optreden en omdat de bacterie ook verspreid wordt door mensen zonder klachten.

Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

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

