1420
07 januari
07 januari

www.clarafabriciusschool.nl
4 januari 2019

1e schooldag in 2019
Luizencontrole

Gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u een voorspoedig 2018 toe!
Team Clara Fabriciusschool

Welkom - Robin Velders
Robin Velders is in Herveld komen wonen en komt vanaf aanstaande maandag in
groep 1/2B bij juf Mariëtte. Wij wensen Robin een fijne tijd toe op onze school!

Luizencontrole - 7 januari
A.s. 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.

Geen leerlingenboekje – Wel een klassenlijst?
Denkt u eraan om uiterlijk dinsdag 8 januari de formulieren in te leveren. We kunnen dan de lijsten
afmaken en aan de kinderen meegeven!

Nieuw goed doel - Nederlandse Cystic Fibrosisstichting (NCFS)
Vanaf volgende week 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.

Schoolfruit – lekker gezond
Volgende week krijgen de kinderen het volgende schoolfruit:

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

De Nederlandse Cystic
Fibrosis Stichting
Vanaf 7 januari sparen we
voor de Nederlandse Cystic
Fibrosis Stichting
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
• Toestemmingsformulier leerlingenlijst

Wij wensen u een 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: ..............................................................................

