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Groep 6,7 en 8 schaatsen in Elst
19.00 uur Kerstviering bovenbouw
18.30 uur Kerstviering onderbouw

Sinterklaas – Intocht
Sinterklaas is inmiddels alweer met zijn stoomboot vertrokken naar Spanje, maar we blikken terug op
een heel gezellige sinterklaasochtend op onze school! Slaappiet had zich ondanks de wekker, stoel
om wakker te blijven en de slaapzak, tóch nog verslapen….Sinterklaas was slaappiet kwijt en heeft
hulptroepen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld om
slaappiet te zoeken. Gelukkig vonden zij hem, met behulp van de kinderen van groep 7 en 8 al heel
snel in de caravan op het schoolplein. Zo kwam alles weer op zijn pootjes terecht!

Geen kerstkaarten / verjaardagskaarten op school uitdelen
Wij willen u vragen om geen kerstkaarten / verjaardagskaarten op school uit te delen. Wij vinden het
voor kinderen die weinig / geen kerst- of verjaardagskaarten krijgen niet leuk. Alvast bedankt voor
uw begrip.

Schoolschaatsen groep 6, 7 en 8 – 18 december
Op dinsdag 18 december gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 naar Elst
om op de schaatsbaan voor het gemeentehuis te gaan schaatsen. De
kinderen zullen om 8.15 uur met een bus van school worden opgehaald
en zullen rond 10.15 uur weer terug op school zijn. Het is heel belangrijk
dat de kinderen OP TIJD op school zijn, want de bus wacht niet op
laatkomers. Alle kinderen zijn verplicht om handschoenen te dragen in
verband met de veiligheid. Er mogen / kunnen ook nog hulpouders mee
(graag bij de leerkracht opgeven)! Om de kosten in de hand te houden
willen wij de kinderen vragen om zelf schaatsen (geen noren!) mee te
nemen.

Geen leerlingenboekje – Wel een klassenlijst?
I.v.m. de AVG-wet (privacywet), heeft u dit schooljaar geen leerlingenboekje gekregen. Vorige week
is in de MR en de OC besproken dat ouders een klassenlijst wel erg zouden waarderen. Volgende
week zullen we dan ook een toestemmingsformulier meegeven. Op de klassenlijst willen we, om
privacy-redenen, dan de voornaam van de leerling en één telefoonnummer plaatsen. We zullen dan
geen achternaam en adres plaatsen. Van de ouders die geen toestemming verlenen komt dan
natuurlijk geen naam of telefoonnummer op de lijst te staan. We hopen dat u deze lijst goed kunt
gebruiken.

Kerstvieringen bovenbouw - 19 december
Op woensdag 19 december is om 19.00 uur de
kerstviering van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) in de
Protestantse kerk in Herveld-Zuid. De kerk zal om 18.30
uur open gaan. Het thema is ‘Tel je mee?’
Er mag niet op het terrein bij de kerk/Belgrom
geparkeerd worden. Wilt u uw kind(eren) voordat u de
kerk binnenkomt bij u houden? Wij willen hiermee
voorkomen dat de kinderen op het kerkhof lopen.
Er is geen oppas voor de jongste kinderen, maar zou u goed willen nadenken of de jongste kinderen
wel de hele kerstviering kunnen volhouden? Het zou namelijk niet fijn zijn voor de kinderen die de
kerstviering hebben als de jongste kinderen dan storend zijn.
Aan het eind van de viering zal er een collecte worden gehouden voor De Humanity School of
Learning in Gambia.

Collecte – Aan het einde van de kerstviering bovenbouw
De Humanity School of Learning van Fabakary Saydikhan kan alleen bestaan met hulp van giften.
Structureel goede voeding, schoon drinkwater, gezondheidszorg
voor deze zeer kwetsbare groep kinderen is een dagelijks
terugkerend probleem. Met ‘Tok Tok, vul het kippenhok’ sparen we
kippen voor de boerderij van die school. Elke €10,00 staat voor een
kip, water, stro onderdak, water en medicijnen totdat die kip voedsel
en geld oplevert. Hiermee maken we de school minder afhankelijk
en dragen we bij aan een gezonde, veilige basis voor kansarme
kinderen. Samen maken we het verschil! Helpt u ook mee?

Kerstviering onderbouw- uitnodiging
Op 20 december is de kerstviering van de onderbouw (groep 1 t/m 4). Deze is dit jaar op school, waar
we allerlei gezellige dingen zullen gaan doen. Uiteraard mag u daarbij aanwezig zijn! Wij zouden het
erg leuk vinden als u met maximaal 2 personen per kind, kerst die avond mee komt vieren. Het
begint om 18.30 en zal rond 20.00 afgelopen zijn. De kinderen starten die avond allemaal in hun
eigen groep.
Tot ziens op 20 december!

Kerstviering onderbouw – Potjes gevraagd
Om de kerstviering van de onderbouw nóg gezelliger te maken, zijn wij op zoek naar lege, glazen
potjes (bijvoorbeeld van Olvarit, of groentepotjes). U kunt deze inleveren bij één van de
onderbouwleerkrachten (groep 1 t/m 4). Alvast onze hartelijke dank!

Kinderpostzegels - De opbrengst
Wat hebben de kinderen van groep 7 hard hun best gedaan
om kinderpostzegels (en de andere artikelen) te verkopen.
Het resultaat mag er zijn. We zijn zelfs een SUPERSCHOOL en
hebben de gouden status behaald. Daar zijn we trots op.
Kinderen van groep 7; bedankt voor jullie inzet!

Schoolfruit – lekker gezond
De aankomende week is het schoolfruit:

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:
Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 5,15 gespaard.
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In totaal hebben we
€ 193,02

In de bijlage:
 Flyer- Ik en mijn puber

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

voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.

