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Juf Sandra afwezig, meester Paul vervangt
20.00 uur – OC-vergadering
Juf Sandra afwezig, juf Janneke vervangt
Scholenmarkt voor groep 7 & 8 (leerlingen en ouders)
Juf Miriam afwezig, meester Eric vervangt
19.30 uur – MR vergadering

Nieuwe leerlingen – Welkom
In oktober en november hebben we weer 9 nieuwe leerlingen op school
gekregen….
Finn Plitscher, Levi Plitscher, Eva Valkenier, Guus Janssen en Luca
Schreuder zijn in groep 1/2 A bij juf Hilda / juf Leoni gekomen.
Vinnie Janssen, Jamie Talsma, Nick Roest, Noortje van Rekum, zitten in de
klas van juf Mariëtte.
Wij wensen, Finn, Levi, Eva, Guus, Luca, Vinnie, Jamie, Nick, en Noortje
een fijne tijd toe op onze school!

Inschrijven nieuwe leerlingen….
Is uw kind 2 of 3 jaar en heeft u uw kind nog niet ingeschreven? Wij zouden het fijn vinden als u uw
kind(eren) dan wel inschrijft. Op deze manier weten we wat we op school aan leerlingen kunnen
verwachten.

Scholenmarkt groep 7 en 8
Aanstaande woensdagavond zal op het HPC de jaarlijkse scholenmarkt plaatsvinden. Ouders en
kinderen van groep 7 en 8 kunnen op die avond verschillende scholen leren kennen om zo
uiteindelijk tot een keuze te komen voor een school voor vervolgonderwijs. In de flyer in deze
vrijdagsbrief is te lezen welke scholen er aanwezig zullen zijn en van hoe laat tot hoe laat de
scholenmarkt is. We hopen dat veel ouders en kinderen gebruik zullen maken van deze mooie kans.

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 – Nog één weekend extra open
In totaal hebben 29 ouders (21%) de oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. De ouders die het
hebben ingevuld, hartelijk dank daarvoor! De respons is wel laag te noemen en we kunnen daarom
bijna geen conclusies trekken. We hebben dan ook besloten om de vragenlijst nog een weekend
open te zetten. U heeft tot en met maandag de tijd om de vragenlijst in te vullen. Inlogcode kwijt?
Stuur dan een mail naar meester Fred om een nieuwe code te krijgen.

Sinterklaas – schoen zetten op school
Aanstaande maandag of dinsdag, mogen alle kinderen een (oude) schoen, laars of klomp
meenemen naar school. Op dinsdag mogen de kinderen deze zetten op school en dan
hopen we maar dat er op woensdagochtend iets lekkers in de schoen zit! Misschien komt
slaappiet ze wel vullen...

Schoolfruit – week 48
De aankomende week is het schoolfruit:

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 5,49 gespaard.
In totaal hebben we

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
 HPC - Scholenmarkt voor groep 7 en 8
Wij wensen u een heel fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

€ 174,17
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

