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Invalproblemen - staking 15 maart
Afgelopen weken hebben we als school daadwerkelijk gemerkt dat de invalpool leeg is. Gelukkig
hebben we d.m.v. extra inzet van collega’s de groepen niet hoeven te verdelen of groepen naar huis
te sturen. Hoe gaan wij om met vervanging van collega’s?
1.
Vervanging uitzetten bij Ippon (Invalleerkrachten via de vervangingspool).
2.
Vragen (duo-)collega’s om extra te werken.
3.
Mogelijkheden onderzoeken van inzetten IB-er/directeur.
4.
Splitsen van groep en onderbrengen bij andere groepen.
5.
Een groep naar huis sturen.
6.
Bij langdurige ziekte wisselen de groepen die naar huis gestuurd.
Op 15 maart 2019 zal er in het onderwijs gestaakt worden. Wij staan volledig achter de doelstelling
dat er meer geld naar het onderwijs moet, maar wij willen deze keer niet meestaken. We willen nog
steeds gelijkstelling met het voortgezet onderwijs, zodat studenten niet massaal voor het Voortgezet
Onderwijs kiezen. Verder willen we dat de bekostiging kostendekkend is (op dit moment komen we
zo’n 30% tekort op onze materiële begroting omdat energiekosten e.d. niet geïndexeerd worden en
we daardoor minder leerkrachten in kunnen zetten). We denken dat we er goed aan doen om niet
als school mee te doen, maar we zouden het wel fijn vinden dat u als ouder de petitie investeer in
het onderwijs ondertekent: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/593685.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
U krijgt hierbij alvast het vakantierooster 2019-2020. Houdt u zich strikt aan deze weken.
Vrij vragen voor vakantiedoeleinden buiten deze weken om mag alleen als u kunt aantonen dat u in
alle 12 vrije weken verspreid over het schooljaar niet op vakantie kunt.
Herfstvakantie: 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag: 10 april 2020
2e Paasdag: 13 april 2020
Meivakantie: 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaartvakantie: 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag: 1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Even voorstellen – stagiair groep 4/6 Sjoerd
Ik ben Sjoerd Kramer en ik ben gek op de boerenkool van mijn oma . Ik kom uit
het prachtige dorpje Herveld en ik ben 16 jaar oud. Mijn hobby is voetballen en ik
schiet elke bal in de meest onmogelijke hoeken van het goal. Ik ben student op het
Rijn Ijsselcollege in Arnhem en ik zit daar in het eerste jaar van de opleiding tot
onderwijsassistent. Ik ben zeer enthousiast om deze stage te doen en meer te
leren over mijn toekomstige beroep.

Internationaal lichtfestival Doornenburg
Zoals u misschien weet, is er van 1 t/m 9 maart een Internationaal Lichtfestival op Kasteel
Doornenburg. Internationale lichtkunstenaars zullen dan het kasteel ’s avonds omtoveren in een
groots lichtkunstwerk. Het thema van dit festival is ‘Natuur en Architectuur’ en belooft
adembenemend mooi te worden! (https://www.lichtfestivaldoornenburg.com)

Vanuit het thema Natuur werken groep 5 t/m 7 mee aan deze prachtige, lichtgevende bloemenzee
die in de tuin van het kasteel te zien zal zijn. Hiervoor krijgt elk kind twee lichtstaven, deze vormen de
stengels van de bloemen en worden in de grond geprikt. Bovenaan zit een lichtje, de kinderen mogen
de lichtdoorlatende bloemen er zelf op maken. Het is de bedoeling dat er zo’n 2000 (!) bloemen
gemaakt gaan worden in totaal. Er gaan dus ook heel wat scholen deelnemen!
We zijn vanmiddag begonnen aan de eerste bloem. Volgende week gaan we de tweede bloem
creëren. De kinderen mogen voor volgende week ook zelf weer materiaal meenemen. Alles is goed,
maar zorg voor stevig materiaal. Lege frisdrankflessen, gekleurde plastic tassen, rietjes, plastic
bekertjes, alles wat van kunststof is en het licht doorlaat is geschikt. Het moet buiten kunnen staan
en tegen de regen kunnen. Dus geen papier.
We hopen met elkaar mee te helpen aan een bijzonder kunstwerk en.........Alle leerlingen die
meedoen mogen gratis het festival bezoeken.

Kunstlab
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uit groep 8 een workshop fotografie woning:
'Kunstlab: tafelblad.' Ze hebben ze foto's gemaakt van een klein poppetje van poppetjes met daarbij
een zelfbedachte achtergrond. Deze keer is dit inzoomen op het poppetje geworden. Soms was er
juist op de achtergrond ingezoomd, wat ook weer voor een leuk effect kon zorgen. Kortom een
leerzame en erg leuke workshop!

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

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

De Nederlandse Cystic
Fibrosis Stichting
Deze week hebben we

€ 08,00
opgehaald.
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
 Informatiefolder gehandicaptenplatform.

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

In totaal hebben we nu
€ 65,79 gespaard. Namens
Cystic Fibrosis stichting
bedankt!

