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Meivakantie
1e schooldag meester Isaac in groep 3
Fietsencontrole groep 7
Juf Miriam afwezig, juf Francien vervangt.

Verbouwing – Tijdens de meivakantie
Tijdens de meivakantie komt er een extra (BSO-)lokaal aan school. Op woensdag 24 april zullen de
units met een grote hijskraan op de plaats worden gezet. Het lokaal komt achter het andere
noodlokaal. Verder zal het huidige noodlokaal opgeknapt worden. We zijn erg blij dat dit tijdens de
meivakantie geregeld kan worden. Na de meivakantie zal het 2e (BSO-)lokaal in gebruik genomen
worden. Fijn dat alle kinderen nu op school gebruik kunnen maken van de BSO op school en dat we
een extra lokaal ter beschikking hebben!

Avondvierdaagse 2019 – hulp gevraagd!
Voor de avondvierdaagse van dit jaar zijn we op zoek naar hulp:
- Er wordt iemand gezocht die lakens aan elkaar kan en wil naaien voor het
spandoek.
- Er worden ouders gezocht die langs de route willen staan met een drankje
voor de lopers. Het liefst iemand met een auto i.v.m. het ophalen en
terugbrengen van de spullen. Kunt u helpen? Dat zou geweldig zijn! U kunt zich opgeven door een
mail te sturen naar: fam.maassen@hotmail.com.

Fietsencontrole en praktijkexamen groep 7
Op maandag 6 mei is het de bedoeling dat alle kinderen van groep 7 hun fiets mee naar
school nemen. De fietsen worden dan gecontroleerd voor het fietsexamen. De week
erna, op maandag 13 mei, zal het praktijkexamen dan plaatsvinden.

Ondersteuning in de groepen 1/ 2 en 3 – juf Carolien
Na de meivakantie krijgen de groepen 1/2 en 3 ondersteuning van juf Carolien Polaseke. Juf Carolien
zal in de eerste week na de vakantie op maandagochtend en woensdagochtend aanwezig zijn. Na
drie weken zal zij vier ochtenden (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag), tot aan de
zomervakantie, de groepen 1/2 en 3 ondersteunen. Wij wensen de kinderen en de juf een fijne tijd
toe.

Jarigen
Aankomende weken zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Wij wensen u een fijne vakantie toe!
Team Clara Fabriciusschool

