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Groep 7 – Musical Hair op het HPC
Groep 6/7 - Bureau Halt geeft voorlichting over online veiligheid
Start voorjaarsvakantie.

Projectpresentatie- gezellig op school eten!
Ook dit jaar kunt u weer, tijdens de altijd gezellige afsluiting van de projectweek, op school blijven
eten. Dit jaar kunt u heerlijk smullen van een lasagne met salade, of een pannenkoek en voor de
kinderen zijn er lekkere pannenkoeken. In de bijlage vindt u het inschrijfformulier, die de kinderen
ook mee naar huis hebben gekregen. Daarmee kunt u zich tevens opgeven als hulp bij het afwassen.
U kunt het opgavestrookje voor 15 maart bij de leerkracht van uw kind inleveren.

Schooltennis – groep 3 en 4/6
Op 11, 18 en 25 maart krijgen de kinderen van groep 3 en 4 een tennisclinic in plaats van een
reguliere gymles. De kinderen hoeven hiervoor verder niets mee te nemen behalve hun normale
gymspullen. In de bijlage vindt u informatie over deze clinics met daarbij een leuke aanbieding van de
Tennisvereniging Herveld-Andelst.

Groep 7 gaat a.s. donderdag naar het HPC.
De kinderen van groep 7 gaan a.s. donderdag naar de musical Hair van het HPC kijken.
De voorstelling is om 14.30 uur afgelopen, we zullen dus wat later terug zijn.

Groep 6/7 Bureau Halt- Voorlichting over online veiligheid.
Op vrijdag 1 maart komt bureau Halt in groep 6/7 een voorlichting geven over online veiligheid.
Tijdens de les wordt er met de kinderen gesproken over wat zij online doen en geeft bureau Halt de
kinderen tips voor ‘veilig internetten’. Verder wordt er gesproken over digipesten en
leren de kinderen wat de gevolgen zijn, voor zowel de dader als het slachtoffer.

Regionale finale – voorleeskampioen
Maandag 25 februari zal onze voorleeskampioen Charlie Davies haar beste beentje
voor gaan zetten in de bibliotheek van Nijmegen tijdens de Regionale finale. Wie
weet wordt zij wel de voorleeskampioen van de hele regio! We weten in elk geval
zeker dat Charlie het super zal gaan doen. Wij wensen haar heel veel succes!

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

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Vandaag is meegekomen:
 Inschrijfformulier eten op school – projectpresentatie
 Informatie verkeersexamen groep 7

In de bijlage:
 Inschrijfformulier eten op school – projectpresentatie.
 Schooltennis - informatiefolder

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

Eten tijdens het project – gezellig op school eten!
Donderdag 28 maart kunt u (tijdens de projectpresentatie) tussen 17.00 en 19.00 uur met uw
kind(eren) op school eten. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De
vader en moeder van Daan maken die dag heerlijke lasagne met salade en pannenkoeken,
met een toetje als afsluiting bij beide menu’s. Bij deze brief zit een antwoordstrook waarop u
de bestelling kunt doorgeven.
De kosten voor de pannenkoeken zijn € 3,00 (voor de kinderen) en € 4,00 (voor de
volwassenen). Voor de lasagne + salade zijn de kosten € 4,00 per persoon. U kunt tot uiterlijk
vrijdag 15 maart uw bestelling met gepast geld in een envelop met onderstaand strookje aan
de leerkracht geven. Daarna ontvangt u dan de bestelde dinerbonnen.
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met het afwassen van de borden
en het bestek. U zult dan een half uurtje ingezet worden, tijdens de presentatie-avond. Vele
handen maken licht werk!
Alvast bedankt!
-----------------------------------------------------------------------Naam: ____________________________________ Groep: ________
Ik / wij eten graag mee tijdens de afsluiting van het project op donderdag 28 maart. Ik bestel
hierbij:
……. Pannenkoeken voor kinderen (…..... x € 3,00 = ……………..)
……. Pannenkoeken voor volwassenen (….…. x € 4,00 = ….………...)
……. Lasagne + Salade (….... x € 4,00 = ……………….)
Totaal heb ik € ………………. in de envelop gedaan.
Ik wil helpen met afwassen van:
o 17.00 tot 17.30 uur
o 17.30 tot 18.00 uur
o 18.00 tot 18.30 uur
o 18.30 tot 19.00 uur

o

