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

Nieuwe leerlingen – Welkom Stijn ten Dam, Liv Geurtz en Vayen van Sandijk
In de laatste twee weken van het kalenderjaar mogen we weer drie kinderen welkom
heten op onze school. Stijn en Liv komen in groep 1/2A bij juf Hilda / juf Leoni. Vayen
komt in groep 1/2B bij juf Mariëtte. Wij wensen Stijn, Liv en Vayen een fijne tijd toe op
onze school!

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. Als u geen schaatsen heeft is dat geen probleem
en huren we schaatsen bij de schaatsbaan.

Geen leerlingenboekje – Wel een klassenlijst?
Vandaag heeft u een toestemmingsformulier voor een leerlingenlijst per klas gekregen. We vragen u
toestemming te geven om de voornaam van uw kind te mogen vermelden en met welk
telefoonnummer u op de lijst wilt staan. De adressen van de klasgenoten van uw kind kunt u dan aan
elkaar vragen. Op deze manier kunnen we aan de AVG-verplichtingen voldoen. We zouden het fijn
vinden als u het formulier uiterlijk woensdag weer ingevuld mee wilt geven. Wij kunnen er dan een
lijst van maken. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kerstvieringen bovenbouw - 19 december
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. Helaas
kunnen (jongere) broertjes/zusjes niet meekomen. De kerstviering begint om
18.30 en zal rond 20.00 afgelopen zijn. De deuren van de school gaan om
18.20 open. De kinderen starten die avond allemaal in hun eigen groep.
Tot ziens op 20 december!

Kerstontbijt - vrijdagochtend 21 december
Vrijdagochtend 21 december krijgen de kinderen van de oudercommissie een kerstontbijt
aangeboden. De kinderen krijgen als ontbijt een croissantje, een krentenbol (groep 1,2 en 3 een mini
krentenbol), (school)fruit, een kleine chocolade verrassing en chocolademelk.
U kunt dan zelf inschatten of uw kind hier voldoende aan heeft.

Reshare – opbrengst kledingactie
Op 2 november hebben we een kledingactie gehouden. Deze week kregen we te horen dat we
€ 42,00 aan vergoeding krijgen. Nogmaals bedankt voor het inzamelen! Op 20 mei 2019 staat de
volgende kledingactie gepland, we hopen dat we dan ook weer veel kleding inzamelen!

Schoolfruit – lekker gezond
De aankomende week is het schoolfruit:

Stichting Wens Ambulance
Deze week hebben we
€ 13,00 gespaard.
In totaal hebben we nu
€ 206,02
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.
Volgende week is de laatste
week dat we voor deze
stichting sparen.

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Uitslag Ouderenquête
Iedere twee jaar wordt er een ouderenquête gehouden. In totaal heeft 22% de
oudertevredenheidspeiling ingevuld. Hierbij bedanken we alle ouder(s)/verzorger(s) die de peiling
hebben ingevuld. Een respons tussen de 16% en 34% wordt landelijk laag gevonden. Over twee jaar
zullen we daarom de vragenlijst korter maken en digitaal naar u versturen, zodat u makkelijker door
kunt klikken.
Uitslag ouderenquête
De rubrieken zijn:
1. Kwaliteitszorg
2. Aanbod
3. Tijd
4. Pedagogisch handelen
5. Didactisch handelen
6. Afstemming
`
7. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
8. Schoolklimaat
9. Zorg en begeleiding
10. Opbrengsten
11. Sociale veiligheid
12. Incidenten
Eindcijfer
Hieronder kunt u dit ook in grafiekvorm zien.
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De afgelopen jaren zijn we vrij stabiel in de score, daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
We mogen de conclusie trekken dat u tevreden over de school bent.
De opmerkingen die ouders in de oudertevredenheidspeiling hebben gemaakt, hebben we inmiddels
in het team en de MR besproken en sommige zijn al uitgevoerd of gaan we uitvoeren. Een aantal
opmerkingen nemen we serieus, maar gaan/kunnen we niet uitvoeren.
Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 zullen we de compacte vragenlijst afnemen.

Deze week is mee naar huis gekomen:
 Toestemmingsformulier leerlingenlijst

In de bijlage:
 Toestemmingsformulier leerlingenlijst
 Samen zingen naar kerst - zondag 16 december
 Jeugdtheater HA – Tinky, de nachtmerrie voor kerstmis

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

Toestemming voornaam en telefoonnummer op leerlingenlijst
Herveld, 14 december 2018

Beste ouder(s) /verzorger(s),

In het verleden maakte de oudercommissie een leerlingenboekje met alle leerlingen, adressen en
telefoonnummers. Door de huidige AVG-wetgeving is dat niet meer mogelijk.
In overleg met de medezeggenschapsraad en oudercommissie hebben we besloten om een
leerlingenlijst met voornaam en telefoonnummer te maken.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van de voornaam van uw
zoon/dochter en willen we graag een telefoonnummer hebben waarop u eventueel bereikbaar
voor andere ouders wilt zijn.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om geen voornaam en telefoonnummer door te geven.
Wilt uw deze brief of antwoordstrook z.s.m., maar voor woensdag 19 december, met uw kind
meegeven naar school?
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Fred van der Heijden

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………………..
groep ……..
dat de voornaam en telefoonnummer op een klassenlijst mag komen te staan. De klassenlijst wordt
aan de ouder(s) / verzorger(s) van de klas op papier verstrekt.

 Ik geef toestemming om de voornaam van mijn kind op een
leerlingenlijst van de klas komt te staan. Ik zou graag het volgende
telefoonnummer op de lijst willen hebben:
……..…………………………………(ruimte voor het telefoonnummer)
Ik geef geen toestemming om de voornaam van mijn kind op een
leerlingenlijst voor ouders van de klas mijn kind te vermelden.
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

