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Juf Leoni werkt in plaats van juf Hilda in groep 1/ 2A
Praktijk verkeersexamen groep 7
14.30 – 15.00 Kijkmiddag
Laatste mogelijkheid Inschrijven avondvierdaagse
Reshare kledingactie

Verbouwing – Mooi resultaat!
Afgelopen weken is er hard gewerkt om een extra (BSO-)lokaal te realiseren. De kinderen zijn tijdens
de BSO verdeeld in twee groepen, de jongste en de oudste. Komt u gerust een kijkje nemen om te
zien hoe mooi het is geworden!

Verkeersexamen – Groep 7
Aanstaande maandag, 13 mei, doen de kinderen van groep 7 op de fiets mee aan het praktisch
verkeersexamen. Alle fietsen zijn inmiddels gekeurd en we wensen alle kinderen veel succes met het
examen! Vergeet niet je fiets mee te nemen!

Verkeersveiligheid – Jupiterpark
Opnieuw hebben we klachten over verkeerd parkeren van omwonenden gehad. Zou u a.u.b. juist
willen parkeren of via het Dorpsplein willen komen? Eén van de opties is dat er een overleg met de
wijkagent gepland wordt om het verkeerd parkeren te ontmoedigen, we hopen dat dit niet nodig! Na
de verbouwing van De Hoendrik zal de poort aan de kant van het Jupiterpark verplaatst worden.

Gezocht - Ouder(s) / verzorger(s) voor MR
Denise van Binsbergen en Loes van der Veen gaan na dit schooljaar uit de MR omdat de kinderen van
school zijn en de termijnen er dan op zitten. Hierbij bedanken we Denise en Loes voor al hun
meedenkwerk in de MR.
Afgelopen schooljaar zijn Priscilla Tijssen (met stemrecht) en Paulien
Huijbrechts (zonder stemrecht) in de MR gekomen. Zonder
tegenkandidaten zal Paulien Huijbrechts als MR-lid met stemrecht
doorgaan. De MR is daarom nog op zoek naar een ouder die in de MR
wil.
In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten die meedenken over
het beleid van de school. Heeft u interesse? U kunt meer informatie bij de voorzitter van de MR,
Denise van Binsbergen, of meester Fred krijgen of bij één van de ouders van de MR. U kunt zich tot
1 juni, via Denise van Binsbergen, kandidaat stellen. Bij aanmelding van meerdere kandidaten zal er
een verkiezing worden gehouden.

Avondvierdaagse – Inschrijven voor 17 mei 2019
Ook dit jaar lopen we als school weer de avondvierdaagse. De
avondvierdaagse is van 11 juni t/m 14 juni 2019. We lopen als school
de 2,5, 5 en 10 km. Wij zouden het leuk vinden als er weer veel
kinderen en (groot)ouders met ons mee willen lopen. Onderaan de
Vrijdagsbrief staat een inschrijfformulier en u krijgt vandaag ook een
exemplaar op papier mee. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019
op school (ingevuld inschrijfformulier met gepast geld) opgeven.
Het inschrijfgeld bedraagt €5,00. Het derde kind uit één gezin (indien alle kinderen jonger dan 13 jaar
zijn) bedraagt het inschrijfgeld €2,50. Het vierde kind uit het gezin jonger dan 13 jaar betaalt weer
€5,00. Voor de definitieve inschrijving is het belangrijk dat alle gegevens zijn ingevuld, met gepast
geld wordt betaald en ingeleverd in een gesloten envelop.
Tijdens het lopen is er ook een korte pauze. De oudercommissie verzorgt dan wat te drinken met iets
lekkers (natuurlijk gaan we voor gezond). Loop gezellig met ons mee dan maken we er ook dit jaar
weer een feest van.
Mededelingen van de SJOC
Persoonsgegevens:
De Stichting SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting. SJOC
Avondvierdaagse Herveld-Andelst kan bij inschrijving voor deelname aan de SJOC Avondvierdaagse

Herveld-Andelst verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder
persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De Stichting SJOC Avondvierdaagse gebruikt deze gegevens
enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met
derden. De Stichting SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst draagt er zorg voor dat deze informatie
goed is beveiligd.
Foto-/filmopnames.
Tijdens onze wandelavonden en pleinfeesten worden (foto-)opnames gemaakt. Bij deelname aan
onze activiteiten geven deelnemers/bezoekers stilzwijgend toestemming aan de SJOC
Avondvierdaagse Herveld-Andelst om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te
gebruiken voor promotionele doeleinden.
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen en zien u graag tijdens de ‘voorinschrijf avonden’
of, indien u via email inschrijft, tijdens de wandelavonden van de 48e editie van de SJOC
Avondvierdaagse.
Met vriendelijke groet,
Stichting SJOC Avondvierdaagse Herveld-Andelst

Avondvierdaagse 2019 – hulp gevraagd!
Er worden nog steeds (groot)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.

Goede-doelen-hindernisloop
Op 29 mei houden we op de Clara een sponsorloop. Een sponsorloop die in alle opzichten net even
iets anders is. Anders wat betreft het parcours, maar ook wat betreft de keuze van het goede doel.
Deze week hielden we namelijk op de Clara een echte “goede doelen-verkiezing”!
Hiervoor mocht elke leerling een stem uitbrengen op het doel dat hij of zij op dat moment het
belangrijkst vond. Het doel met de meeste stemmen zou het doel van de sponsorloop worden. De
één twijfelde, de ander wist al vóór de eerste uitleg welk doel hij of zij wilde kiezen. Geen enkele
keus was verkeerd, op de lijst stonden tenslotte zes héél goede doelen.
In sommige klassen zag je dat er veel stemmen nar de stichting de Paardenkamp gingen. Anderen
kozen voor de Cliniclowns of de Voedselbank voor kinderen. Ook de stichting Wensambulance
verwierf veel stemmen. Het enthousiasme onder de kinderen voor de verkiezing en de sponsorloop
toonde wel dat ze hun hart op de goede plaats hebben en ze heel graag goede doelen steunen.
Alle stemmen zijn geteld. Het werd uiteindelijk een nek aan nek race tussen Kika en Stichting
Hulphond. Daarom heeft de sponsorcommissie besloten, eerlijk is eerlijk, dat de kinderen gaan
rennen voor beide goede doelen. De opbrengst zal uiteindelijk gelijk verdeeld worden.
Sponsort u ook? En komt u de kinderen aanmoedigen op woensdag 29 mei om 9.30 uur?
Er gaat a.s. maandag een brief mee voor iedere leerling met meer informatie.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!
Namens de oudercommissie, het team van de Clara Fabriciusschool, Kika en Stichting Hulphond.

Centrale eindtoets – uitslag
Afgelopen week kwam de uitslag van de Centrale Eindtoets binnen. Het gemiddelde van groep 8 is
537,6 dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn natuurlijk erg trots op onze leerlingen!

Kledingactie – Nog één keer en dan stopt Reshare ermee
Wij kregen van Reshare (Leger des Heils) een bericht dat ze stoppen met de inzamelingsactie bij ons
op school. De kosten – baten zijn voor de Reshare te laag. Op maandag 20 mei wordt voor de laatste
keer gebruikte kleding opgehaald! We hopen dat we nog één keer veel kleding ophalen! Doet u ook
mee?

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:



Inschijfformulier avondvierdaagse
Overbetuweloop – 16 juni

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool
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Het inschrijfgeld bedraagt €5,00. Het derde kind uit één gezin (indien alle kinderen jonger dan 13 jaar
zijn) bedraagt het inschrijfgeld €2,50. Het vierde kind uit het gezin jonger dan 13 jaar betaalt weer
€5,00. Voor de definitieve inschrijving is het belangrijk dat alle gegevens zijn ingevuld, met gepast
geld wordt betaald en ingeleverd in een gesloten envelop. Graag inleveren VOOR 17 Mei!!

Hierbij geef ik de Clara Fabriciusschool toestemming om mijn gegevens door te geven aan de SJOC.

Voor en achternaam……………………………………

Handtekening……………………………………
Let op zonder handtekening kunnen wij u niet inschrijven!!!!

Datum………………………….
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