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14.30 uur Start kerstvakantie
1e schooldag in 2019
Luizencontrole

Afscheid Ard en Colinda – Succes op de nieuwe school
Ard (groep 8) en Colinda (groep 4) gaan verhuizen en gaan naar een nieuwe school. We vinden dat
heel jammer, maar we weten zeker dat ze de Clara nog eens zullen komen bezoeken. Wij wensen Ard
en Colinda een fijne tijd toe op hun nieuwe school!

Geen leerlingenboekje – Wel een klassenlijst?
Afgelopen week hebben we al veel ingevulde toestemmingsformulieren ontvangen. We missen er
ook nog een paar. We willen u vragen om uiterlijk dinsdag 8 januari de formulieren in te leveren. We
kunnen dan de lijsten afmaken en aan de kinderen meegeven!

Kerstvieringen - collecte
De kerstvieringen van de onder- en bovenbouw waren dit jaar weer erg geslaagd. Iedereen had een
klein of groot aandeel tijdens de kerstviering. Aan het einde van de bovenbouwviering werd er een
collecte voor ‘The Humanity School’ van Fabikary Saydikhan gehouden. In totaal werd er € 394,02
opgehaald om de kinderen in Gambia te kunnen helpen. Met dit bedrag kunnen er 40 kippen
gehouden worden en brengen ze straks geld op. De school wordt op deze manier steeds minder
afhankelijk en dragen we bij aan een gezonde, veilige basis voor kansarme kinderen. Hartelijk dank!

Nieuw goed doel - Nederlandse Cystic Fibrosisstichting (NCFS)
Na de kerstvakantie gaan we op school sparen voor een nieuw goed doel; de NCFS. Dit doel is
aangedragen door één van de gezinnen op onze school, wat ons duidelijk maakte hoe groot de
noodzaak voor hulp en onderzoek bij deze ziekte is. We hopen dat we met zijn allen veel geld voor
deze stichting zullen ophalen!

Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) is een ongeneeslijke, erfelijke
aandoening. Ieder mens heeft kliertjes in het lichaam die slijm
afscheiden. Dit slijm voert afvalstoffen af, zoals ingeademde
stofdeeltjes en bacteriën. Daarnaast transporteert het verteringsstoffen van de alvleesklier naar de
dunne darm. Bij mensen met CF is het slijm door een genetische afwijking uitzonderlijk taai. Het kan
daardoor zijn functies onvoldoende vervullen, met als gevolg dat organen zoals de longen,
alvleesklier en lever steeds slechter gaan functioneren.
Steun de NCFS en help mensen met CF langer te laten leven. Door onderzoek leren we steeds meer
over Cystic Fibrosis en is de kwaliteit van leven van mensen met CF sterk verbeterd. Ook de
levensverwachting is aanzienlijk gestegen. De ziekte kan echter nog niet worden genezen. Daarom
zet de NCFS zich in voor extra onderzoek naar een betere behandeling en nieuwe medicijnen.

Luizencontrole - 7 januari
Op maandag 7 januari is er weer een luizencontrole. Wij zouden het fijn vinden als de kinderen op
die dag geen ingewikkelde staarten e.d. hebben. Natuurlijk hopen we 2019 luizenvrij te beginnen.

Schoolfruit – lekker gezond
Door de kerstvakantie is de levering voor week 2 op dit moment nog niet bekend.
Stichting Wens Ambulance
Jarigen
Aankomende weken zijn jarig:

Deze week hebben we
€ 10,45 gespaard.
In totaal hebben we
€ 216,47
voor de Stichting Veluwse
Wens Ambulance gespaard.
Dit bedrag maken we
binnenkort over. Iedereen
bedankt voor zijn/haar
bijdrage.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Vanaf 7 januari sparen we voor
de Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting

In de bijlage:
 Krantenartikel Gelderlander – Kerstviering onderbouw
 Toestemmingsformulier leerlingenlijst

Wij wensen u hele prettige kerstdagen, een gezond en gelukkig 2019 toe en natuurlijk een hele
fijne vakantie!
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: ..............................................................................

