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Kijkmiddag 14.30-15.00 uur
Inschrijven facultatieve oudergesprekken groep 3 en adviesgesprekken
groep 8 vanaf 19.00 uur
Studiemiddag, kinderen vanaf 11.45 uur vrij

Oudergesprekken 5 en 7 februari - groep 3 en 8
Ouders van groep 3 (als u een uitnodiging heeft ontvangen of zelf voor a.s.
dinsdag heeft opgegeven) en van groep 8 kunnen van dinsdag 22 januari
19.00 uur t/m 28 januari 22.00 uur, via Schoolgesprek, een tijdstip voor het
gesprek (5 of 7 februari) inplannen. De inloggegevens krijgt u a.s. dinsdag via de
mail. Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 8 zelf ook meekomen!

Kijkmiddag – 21 januari
Aanstaande maandag van 14.30 uur tot 15.00 uur kunt u samen met uw kind in de klas komen kijken.
Het is de bedoeling dat uw kind u gaat vertellen wat hij/zij in de klas doet en werkjes/schriften laat
zien. De kinderen vinden het altijd erg leuk als u komt kijken.

Studiemiddag – alle kinderen vanaf 11.45 uur vrijdag
Op donderdagmiddag 24 januari hebben we een studiemiddag over ‘meerbegaafdheid’. Alle
kinderen zijn a.s. donderdag om 11.45 uur uit.

Bezoek aan GeoFort - groep 8
Afgelopen dinsdag 15 januari 2019 heeft groep 8 een bezoek gebracht aan: ‘Het GeoFort.’ In
Herwijnen. Dit bezoek kwam voort uit de NME lessen over energiezuinig.
Tijdens dit bezoek zijn we meer te weten gekomen over: ‘Continental drift’
(platen die verschuiven met als gevolg: aardbevingen en vulkanen). Powers of
ten en Eye in te Sky wat ging over schaal en luchtfotografie. En tot slot gingen
we naar Geobuiten. Kortom een geslaagd bezoek!
Hieronder zijn een aantal reacties van de leerlingen te lezen over het bezoek.
Carlijn:
‘Wij zijn naar het Geofort geweest. Daar heeft meester Ries ons rondgeleid. We
mochten in een fort kijken. We gingen allemaal proefjes doen, dat was ook heel
leuk. Bij het Geofort leer je vooral dingen van de aarde. Bijvoorbeeld dat je een
gebouw moest bouwen en dan kwam er een aardbeving, je moest maar
afwachten of hij wel bleef staan. Aan het eind gingen we nog door 2 doolhoven in. Je moest ruiken en
je verstand gebruiken, dat was super!’
Carmen:
‘Wij zijn met de klas naar het Geofort geweest. In het Geofort
leer je dingen door proefjes te doen, soms was het zelfs een
beetje spannend. We kregen een rondleiding door meester Ries.
Je leert vooral over de aarde. Je krijgt uitleg over de aarde maar
je mag ook dingen zelf doen. We zijn bijvoorbeeld door te ruiken
uit een doolhof ontsnapt. Ook voelde je de kracht van een
aardbeving. We mochten ook spelen in een super enge maar
leuke hindernisspeeltuin.
Het was dus superleuk!’
Tim:
‘Wij zijn bij Geofort geweest je kunt er van alles doen, maar doe oude schoenen aan als je in de winter
of herfst daar naar toe gaat. Het is echt een leuk museum. Wij gingen er naar toe om te leren, maar
dat was ook leuk, maar je had nog veel meer activiteiten. Dat had ook graag gewild maar dat mocht
niet dat vond ik best wel jammer, maar het was echt heel leuk.’
Dylan:
‘Wij zijn met de klas naar Geofort geweest, Geofort is een leuk museum
waar je van alles kan doen zoals: terug in de tijd kijken en
wietplantages opsporen vanuit een vliegtuig, ook kon je met zand
spelen en dan kreeg je te zien waar water was (diep) en waar
bergen/vulkanen waren. We zijn daarheen gegaan door Ries, hij
nodigde ons uit. Ries een man die ons een paar energiezuinige lessen
gaf. Ook hebben we dus maar 1 uur les gehad .

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

De Nederlandse Cystic
Fibrosis Stichting
Deze week hebben we

€ 2,36
opgehaald.
Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
Stichting jarige Job - Aangeleverd door een ouder van school

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

In totaal hebben we nu
€ 23,46 gespaard. Namens
Cystic Fibrosis stichting
bedankt!

Stichting Jarige Job
De decembermaand is voor heel veel kinderen de
allermooiste tijd van het jaar. Het is een tijd van
samenzijn én een tijd waarin zakken vol Sinterklaasen kerstcadeautjes uitgepakt worden. Met zoveel
cadeautjes kan het gebeuren dat er dubbele presentjes tussen zitten of
iets dat bij een ander net even meer in de smaak valt. PostNL roept heel
Nederland op om cadeautjes die zij over hebben voor een ander kind in
januari mee te geven aan hun pakketbezorger. De bezorger zorgt er dan
samen met Stichting Jarige Job voor dat al deze pakjes terecht komen
bij kinderen uit gezinnen waar ze het niet zo breed hebben. Met de
ingeleverde cadeautjes wordt voor al deze kinderen een prachtige
verjaardagsbox samengesteld met onder andere slingers, taart én
traktaties om ook in de klas hun verjaardag te kunnen vieren.
In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis
geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een
verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school
zoals versiering, traktatie, taart, lekkers voor thuis en natuurlijk cadeautjes!
In januari 2019 kunnen de cadeautjes voorzien van een verzendlabel meegegeven
worden aan de PostNL-pakketbezorger of ingeleverd worden bij een PostNL-locatie.
PostNL zorgt er dan samen met Stichting Jarige Job voor dat de cadeautjes via de
verjaardagboxen terecht komen bij kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.
Wil je mee doen aan de actie? Ga dan naar postnl.nl/mooigebaar
Voor meer informatie kan je naar: https://www.stichtingjarigejob.nl/
Hoe ziet je pakket er uit en wat moet je doen?:

Stap 1 Verpak een
nieuw cadeau dat
nog in de originele
verpakking zit in een
doos (pakket max.
100x50x50 cm en
<10 kg).

Stap 2 Vul hieronder
je gegevens in en
download het
verzendlabel.

Stap 3 Print het
verzendlabel en plak
deze op je pakket.
Geen printer? Maak
het verzendlabel dan
aan via je
smartphone

Stap 4 Geef je
pakket mee aan de
pakketbezorger die
een pakket bij jou
komt bezorgen*. Of
geef het af op een
PostNL-locatie.

