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Reshare kledingactie (Laatste keer)
Groep 8 gaat zwemmen
Groep 3 naar de voorstelling “het W.C.-monster” in theater de Kik
Laatste mogelijkheid inschrijven avondvierdaagse
Oudergesprekken groep 7

Nieuwe leerlingen - Welkom Noa, Lieke, Saar, Kjeld, Mila en Suus
Afgelopen weken hebben we weer nieuwe leerlingen op school mogen
ontvangen.
Noa Roest en Saar Berends zitten nu in groep 1/2A bij juf Hilda en juf Leoni.
Lieke van Elk. Kjeld Hendriks, Mila de Haas en Suus Tijssen zijn bij juf Mariëtte in
groep 1/2B gekomen. Wij wensen Noa, Saar, Lieke, Kjeld, Mila en Suus een fijne
tijd op onze school!

Fietsexamen – Alle kinderen geslaagd!
De kinderen van groep 7 hebben afgelopen maandag het praktische deel van het fietsexamen
afgelegd! Iedereen is geslaagd!

Alle kinderen van harte gefeliciteerd! Op Klasbord kunt u meer foto’s vinden.

Schoolreis – 17 juni 2019

Op maandag 17 juni gaan we met alle groepen op schoolreisje. Groep 1, 2 en 3 gaan naar ‘BillyBird
Park Hemelrijk’ in Volkel en de groepen 4, 5, 6,7 en 8 gaan naar ‘Toverland’ in Sevenum. De kosten
voor het schoolreisje zijn € 26.00 per leerling. U kunt het bedrag tot zaterdag 1 juni via de bank
overmaken: NL 65 RABO 01339.18.831 t.a.v. St. Trivium inz. Clara Fabriciusschool. Graag de naam
van uw kind(eren) en schoolreisje vermelden. Wij willen liever geen contant geld ontvangen.

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.

Bruiloft juf Anne
Op donderdag 6 juni 2019 trouwt juf Anne met Herbert. De kinderen van groep 5
hebben afgelopen vrijdag een uitnodiging meegekregen. Wij wensen juf Anne en
Herbert een fijne dag toe!

Juffen- en meesterdag
I.v.m. de bruiloft van juf Anne en Herbert is de juffen- en meesterdag verplaatst naar 12 juni .

Groepsindeling 2019-2020
We kunnen u nog geen groepsindeling m.b.t. leerkrachten voor het schooljaar 2019-2020 geven,
maar we kunnen u wel alvast vertellen dat we volgend schooljaar acht groepen hebben.

Zwemmen – groep 8
Aanstaande maandag gaat groep 8 zwemmen in zwembad De Helster in Elst. Dit is de prijs die Joy
gewonnen had voor haar de klas bij de tekenwedstrijd van Sjors Sportief. De ouders die zich op
hebben gegeven om te rijden moeten om 9.00 uur op school zijn en dan vertrekken we zo snel
mogelijk daarna. De kinderen mogen van 9.30-10.30 uur zwemmen dus rond 11.00 uur zullen we
weer op school zijn. Alle kinderen van groep 8 moeten maandag dus naar school komen mét hun
zwemspullen.

Avondvierdaagse – Laatste mogelijkheid t/m woensdag 22 mei
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 woensdag 22 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.

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:

De Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting
Afgelopen weken hebben we

€ 15,53
opgehaald.
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:

In totaal hebben we nu
€ 120,75 gespaard. Namens Cystic
Fibrosis stichting bedankt!





Inschrijfformulier avondvierdaagse
Stichting Vakantiekampen – Zomerkamp
Uitnodiging Opvoeden anno nu – “De verleiding van social media en gamen

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

Opgeven SJOC Avondvierdaagse – Clara Fabriciusschool
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adres en woonplaats
Afstand (2,5 / 5 / 10 kilometer)
Loopt dit jaar voor de … keer mee
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Voor- en achternaam
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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………………………….

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Stichting Vakantiekampen organiseert al meer dan 100 jaar zomerkampen voor diverse leeftijden.
Iedere zomer staan er dan ook vier tentenkampen en twee zeilkampen voor kinderen en tieners tussen
de 7 en 21 jaar op het programma. Zoekt u naar een gaaf en betaalbaar zomerkamp voor uw kind?
Lees dan snel verder!
Een kamp bij SVK betreft een week vol avontuurlijke spellen, zoals bijvoorbeeld een dropping, een
smokkelspel, levend stratego, een vossenjacht en een muziekquiz. Maar ook nieuwe vriendschappen,
chocomelk aan het kampvuur, sprongen van de duikplank, een afwasfeest, de legendarische bonte
avond en een hele boel gezelligheid zullen de week vullen. De tentenkampen worden georganiseerd
in het prachtige Hoekelumse bos in Gelderland, waar uw kind zal slapen in een tent op ons
kampterrein. Dit is een unieke ervaring, en bepalend voor het eigenzinnige karakter van de SVK.
Stichting Vakantiekampen is een van oorsprong christelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij vinden
dat ieder kind een vakantie verdient en daarom willen we de kosten van de zomerkampen zo laag
mogelijk houden. Dit kan onder andere omdat we alleen met vrijwilligers werken. Zij zijn allen in het
bezit van een VOG én halen tijdens de kampweek alles uit de kast om uw kind een onvergetelijke week
te bezorgen.
Voor aankomende zomer gelden de volgende data:
Tentenkamp 7-9:
20 t/m 27 juli
Tentenkamp 10-12:
27 juli t/m 3 augustus
Tentenkamp 12-14:
3 t/m 10 augustus.

€ 97,€ 97,€ 97,-

Neem een kijkje op onze sociale media (Facebook en Instagram) en meld uw kind of kinderen snel aan
voor een van onze toffe zomerkampen op de website www.svk.nl. We zien u dan!

