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18.45 / 19.00 uur Lampionnenoptocht van de Oranjevereniging
Oudergesprekken

Ouderbijdrage – herinnering
Denkt u eraan om vóór 1 december 2018 de ouderbijdrage over te maken? De brief hiervoor vindt u
in de vrijdagsbrief van 26 oktober jl. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Sinterklaas - bovenbouw
Lootjes trekken groep 5 t/m 8:
Om Sinterklaas te helpen gaan de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 16 december met hun klas lootjes
trekken. Het is de bedoeling dat alle leerlingen een leuke surprise maken en een gedicht schrijven
voor hun klasgenoot of juf. Er mag voor €4,- aan cadeautjes worden gekocht. Op woensdag 5
december nemen de kinderen ’s ochtends hun surprise mee naar school.

Sinterklaas – Caravan te leen gevraagd
Wie oh wie heeft er voor ons een (oude) caravan te leen? Deze zouden wij graag willen gebruiken
voor de intocht van Sint op school. We gebruiken hem dus alleen op 5 december. (Het liefst wordt hij
een middag eerder al op het schoolplein worden neergezet). Indien u voor ons een caravan te leen
heeft, mag u zo spoedig mogelijk contact opnemen met Juf Anne of juf Miriam.

Ouderenquête – Graag uw mening over onze school
Iedere twee jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek
onder alle ouders. Wij willen graag weten of we de dingen goed
doen en wat we verder nog kunnen verbeteren. We vergelijken
deze gegevens ook met andere scholen (benchmark). In de
schoolkalender (bijlage schoolgids hoofdstuk 10.6) staan de
uitslagen van de vorige drie keer.
U kunt hier inloggen of via onze website:
www.clarafabriciusschool.nl - ouders - kwaliteitszorg en dan aan
de linkerkant op inloggen WMKPO klikken. Als u een vraag (nog) niet kunt invullen(vooral ouders van
de onderbouw zullen hiermee te maken krijgen) is het de bedoeling dat u die vraag leeg laat.
De vragenlijst kunt u tot 20 november invullen. Alvast bedankt!

Schoolfruit – week 46
Vanaf volgende week woensdag 14 november krijgen wij weer iedere week schoolfruit geleverd voor
drie dagen in de week. In de vrijdagsbrief zullen we u elke week laten weten welke 3 soorten fruit de
kinderen kunnen verwachten. Het fruit wordt op woensdag, donderdag en vrijdag in de klassen
uitgedeeld. Voor die dagen hoeft uw kind dus niets van thuis mee te nemen. Mocht uw kind een
fruitsoort niet lusten dan is het wel handig iets van thuis mee te geven. Wij hopen dat alle ouders en
kinderen meedoen en dat er zoveel mogelijk kinderen de komende 20 weken zullen genieten van het
gezonde schoolfruit.
De komende week is het schoolfruit:

Gevraagd – Tijdschriften
Voor groep 8 zijn wij op zoek naar oude tijdschriften. Indien u deze heeft kunt u ze afgeven bij Juf
Lizette of juf Simone. Bij voorbaat dank hiervoor.

Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig:

Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 8,10 gespaard.
In totaal hebben we
€ 160,23
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage
 Lindenhout - Bent u onze nieuwe pleegouder?
 Zwemvierdaagse – Renkum



Patricia Jacobs – Buiten gewoon fit

Vandaag is meegekomen:
 Voor ieder gezin een inlogcode voor de oudertevredenheidspeiling

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

Zwem4daagse Renkum
Kom je ook zwemmen in de kerstvakantie? Van 27 tot en met 30 december wordt in
Doelum in Renkum de Zwem4daagse georganiseerd! Per dag zwem je 300, 600 of
900 meter. Naast het zwemmen worden er elke dag in
en om het water spetterende activiteiten
georganiseerd. Duik in de onderwaterwereld van
Atlantis, zwem langs de Friese elf steden, ga de
uitdaging met jezelf aan tijdens The Challenge en bestorm de
stormbaan bij een heuse Obstacle Swim! We zwemmen in
tijdsblokken van drie kwartier, dus je hoeft nooit lang te
wachten. Het eerste tijdsblok begint om 16.00 uur. Het laatste
tijdsblok begint om 19.00 uur. Op 31 december is een inhaaldag. Iedereen met een diploma
A kan meedoen, dus neem je vrienden en vriendinnen, opa, oma, broers, zussen, buren,
ouders allemaal mee! Kinderen onder de 8 jaar moeten in het gezelschap van een
volwassene deelnemen. De kosten zijn 6 euro per
persoon (bij voorinschrijving) of 7,50 euro bij
inschrijving in het zwembad op 27 december.
Bezitters van een Gelrepas mogen gratis
meezwemmen wanneer zij zich op 27 december met
Gelrepas inschrijven in het zwembad. Voorinschrijven kan via www.rzc.zwem4daagse.nl
Voor meer informatie kijk op www.rzcrenkum.com.
Een spetterende groet en graag tot ziens in de kerstvakantie!

Buiten gewoon fit.
We zijn van start gegaan met de outdoor workouts in Herveld.
In de vorige mededeling was niet alles helemaal duidelijk. Dus nog alles even een keer kort
samengevat.
Trainingen alleen voor vrouwen.
Tijdens de training bouw je in groepsverband aan je conditie & spierkracht en het is
daarnaast een leuke sociale bezigheid. Elke training duurt een uur, en we sluiten af met een
kopje thee. We trainen op woensdagochtend om 8:45 t/m 9:45 uur. (Schoolstraat 5 in
Herveld op het grasveldje) 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!
In onze lessen besteden we aandacht aan het op peil houden of weer verbeteren van:
Stabiliteit
Beweeglijkheid in gewrichten
Bekken- en bekkenbodemspieren,
Conditie
Spieruithoudingsvermogen
Mobiliteit.
Voor een fijne workout raad ik je aan prettig zittende sportkleding en stevige sportschoenen
te dragen. Ik wens je veel sportplezier!
Aanmelden voor een proefles kan via een bericht naar
Patricia Jacobs
Tel 06 15828400

