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Oudergesprekken groep 7
sponsorloop
Hemelvaart; alle kinderen zijn vrij.

Sponsorloop – Voor Stichting Hulphond en Kika
Aanstaande woensdag, 29 mei, is er een sponsorloop op school. We lopen voor stichting Hulphond
en Kika. Heb je je opa’s, oma’s, vaders, moeders, familie, vrienden en buren al gevraagd om je te
sponsoren? Dit weekend kan het nog!
Willen jullie het formulier van de sponsorloop aanstaande maandag in de klas inleveren?
Woensdag 29 mei, na het lopen, gaat het formulier mee naar huis met een lege envelop. Daarop
staat dan hoeveel rondjes er gelopen je gelopen hebt. Dan weet je dus hoeveel geld er opgehaald
moet worden. Zodra je al het geld hebt opgehaald lever je het in bij de juf. Dinsdag 11 juni is de
laatste dag dat het totaalbedrag mét het formulier ingeleverd kan worden.
Wij wensen jullie succes met inzamelen!
Hartelijke groet namens Marije en Moss van de oudercommissie.

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.

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:
De Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting
Afgelopen weken hebben we

€ 6,50
opgehaald.
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:



Vlooienmarkt – De woerden
De vriendenkring Herveld-Andelst

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

In totaal hebben we nu
€ 127,25 gespaard. Namens Cystic
Fibrosis stichting bedankt!

Vlooienmarkt – alternatieve kleedjesmarkt de Woerden
Oproep aan alle kinderen van Herveld Andelst en omstreken:
Op zaterdag 25 mei a.s. organiseert “de Woerden fase 1” een luie vlooienmarkt/ braderie van 10:00
uur tot 17:00 uur.
Dus mocht je nog met je spullen zitten van koningsdag, dan zou de buurt het super leuk vinden als
jullie met je kleedje speelgoed komen verkopen.
Iedereen is van harte welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.
Alleen even aanmelden bij Miranda (Tel: 06 14611045) is voldoende.

De vriendenkring Herveld-Andelst

Let op!! De locatie van de voorstellingen is (vanwege het weer):
Stenenkamerstraat 76 (loonbedrijf Veens) in Herveld.

