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Sint komt in Nederland aan
Oudergesprekken

Sinterklaas - Lootjes trekken groep 5 t/m 8:
Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. 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.

Kledinginzameling – bedankt!
Op 2 november kon u oude kleding inleveren. In totaal hebben we 280 kilo opgehaald, hiervoor
krijgen we binnenkort een vergoeding. Hierbij willen we alle kledinginzamelaars hartelijk bedanken!
Op maandag 20 mei is er weer een kledinginzameling, doet u dan ook mee?

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 2018. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ouderenquête – Graag uw mening over onze school

Op dit moment hebben we een
(te) lage respons m.b.t. de
oudertevredenheidspeiling. Wij
zouden graag, ook als u tevreden
bent, uw mening mee willen
weten. We krijgen dan een
compleet beeld van de 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 dinsdag 20 november invullen. Alvast bedankt!

Schoolfruit – week 47
De aankomende week is het schoolfruit:

Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig:

Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 8,45 gespaard.
In totaal hebben we
€ 168,68
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

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

