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Beweegscan Overbetuwe – Groep 3 t/m 8
8.30 uur Aankomst Sint?
10.30 uur Podiumochtend groep 3 en 4

Sinterklaas - Intocht
Zou Sint dit jaar weer naar onze school komen? De kinderen zitten al vol spanning te wachten.
A.s. woensdag is het dan zover….Wij verwachten Sint
rond half 9 op het schoolplein. We hebben nog geen
idee of en hoe hij op school komt. U bent van harte
welkom om bij de intocht te komen kijken. Daarna
gaan Sint en zijn pieten naar de kleutergroepen.
Vanaf 10.30 uur mogen de ouders en/of opa’s en
oma’s van groep 3 en 4 in de hal naar de
podiumochtend komen kijken. Er wordt al druk
geoefend om er een mooi Sinterklaasfeest van te
maken.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 8.15 uur
de surprise gelijk binnen in het lokaal zetten.
Groep 1 t/m 4 mogen binnen hun sinterklaasmuts halen en opzetten. De intocht zal er zo vast erg
vrolijk uitzien.

Beweegscan Overbetuwe – Dinsdag 4 december
De Clara Fabriciusschool is één van de 17 scholen die nauw samenwerkt met team Overbetuwe
Beweegt om tot een beter aanbod van beweeg- en sportactiviteiten te komen. Om zicht te krijgen op
het niveau van bewegen wil team Overbetuwe Beweegt in samenwerking met Hogeschool Arnhem
Nijmegen een onderzoek (beweegscan) uitvoeren op alle basisscholen van de gemeente in de
groepen 3 t/m 8. Op onze school gaat dit plaatsvinden tijdens onze gymlessen in onze sporthal op
dinsdag 4 december De eigen leerkracht is bij deze activiteiten aanwezig.

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

Ouderenquête – uitslag
Hierbij willen we alle ouders bedanken die de ouderenquête hebben ingevuld. Gisteravond is de
ouderenquête in de MR besproken en a.s. week zal dat ook in het team besproken worden. We
zullen z.s.m. onze bevindingen in de Vrijdagsbrief zetten.

Schoolfruit – lekker gezond
De aankomende week is het schoolfruit:

Op de website van het Ronald Mc Donald Huis Nijmegen
Vorige week heeft het Ronald Mc Donald Huis in Nijmegen een boombank geplaatst.
De boombank is gekocht van de opbrengst van het Startfeest en is ter nagedachtenis aan
Jesse. Op de website van het Ronald Mc Donald Huis Nijmegen is onderstaand bericht
te lezen.

Kwink!
Kwink….Als het goed is, denkt u dan meteen: O ja, dat is de methode voor sociaal-emotioneel leren
op de school van mijn kind. Mede door Kwink leert uw kind zichzelf beter kennen en beter met zijn
emoties omgaan. En met anderen natuurlijk. Belangrijke vaardigheden voor nu en later.

Kwink magazine: ook voor thuis
Heeft u het artikel in het Kwink magazine ‘Help, mijn kind luistert niet! al gelezen?’ Wilt u meer
opvoedtips van opvoedcoach Tea Adema? Lees meer op kwinkopschool.nl/kwink-magazine Ga dan
naar ww.kindercoachingfriesland.nl. Lees meer op kwinkopschool.nl/kwink-magazine.

Ouderbrief Kind op maandag – De komende weken
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden.
Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Door zo’n volkstelling wist
de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij
kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en
vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en
wie niet?

Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten
vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de
lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de
vraag: Wie telt mee en wie niet?
Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen
uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas
en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het thema ook
symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en niet meetellen. Bij Kind op
Maandag is een speciaal prentenboek gemaakt rond dit thema. Het gaat over meneer Exactus, die in
Bethlehem alle mensen moet tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…?
Een fijne kerst gewenst!
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag
Stichting Wens Ambulance
Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Deze week hebben we
€ 13,70 gespaard.
In totaal hebben we
€ 187,87
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
Nieuwetijds Kindercoach Linda Leenders - begeleiding aan hooggevoelige kinderen van 4-12 jaar

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

