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11.00 uur - 50 Leerlingen en ouders groep 7&8 (die zich hebben opgegeven)
op school verzamelen i.v.m. het wadlopen
19.30 uur - De MR vergadert
Huwelijk juf Anne
Alle leerlingen vrij i.v.m. 2e Pinksterdag

Geboren – Devano Looijen
Heeft u weleens trotse broers gezien? Afgelopen week straalde Kyano en Angelo van Looijen toen ze
vertelde dat ze afgelopen zaterdag een broertje hadden gekregen. Devano Looijen is op 25 mei 2019
geboren. Hierbij feliciteren wij de ouders Edwin en Daniëlle en zijn grote broers Kyano en Angelo en
wensen hen een mooie toekomst met elkaar! Hieronder kunt u het kaartje van Devano zien.

Huwelijk juf Anne en Herbert
Aankomende donderdag gaan juf Anne en Herbert trouwen. De kinderen uit groep 5 hebben
inmiddels al een uitnodiging gehad. Wij wensen juf Anne en Herbert een fijne dag toe!

Nieuwe leerlingen – Welkom Ilse van Oostrum en Elin Jansen
Afgelopen week zijn Ilse van Oostrum Elin Jansen vier jaar geworden en komen nu ook
naar onze school. Ilse en Elin zitten in groep 1/2A bij juf Hilda en juf Leoni. Wij wensen
Ilse en Elin een fijne tijd toe op onze school!

Bijna 200 leerlingen – Wie is de 200ste leerling?
We bereiken bijna een mooie grens van 200 leerlingen. Zouden we dit schooljaar de grens van 200
leerlingen gaan halen? Blijf de Vrijdagsbief goed volgen!

Sponsorloop – Voor Stichting Hulphond en Kika
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen van school de sponsorloop voor Kika en stichting
Hulphond gelopen. Wat hebben de kinderen hard het parcours gelopen! Na de inspanningen en de
gezonde tussendoortjes kregen de kinderen op het einde een ijsje van de oudercommissie. Wij
vonden het heel erg leuk dat zoveel mensen kwamen aanmoedigen! Hierbij willen de
oudercommissie, de leerlingen van het HPC en alle andere vrijwilligers bedanken voor de leuke en
goede organisatie van de sponsorloop!
Na de sponsorloop hebben de kinderen het formulier weer mee naar huis gekregen. Op het
formulier staat het aantal gelopen rondjes. Dan weet je dus hoeveel geld er opgehaald moet worden.
Zodra de kinderen al het geld hebben opgehaald kunnen ze het bij de leerkracht inleveren. Dinsdag
11 juni is de laatste dag dat het totaalbedrag mét het formulier ingeleverd kan worden.

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. Gelukkig
hebben we van de meeste ouders het geld al binnen, maar we missen ook nog van een enkeling de
bijdrage voor het schoolreisje. 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
Zou u de school willen helpen maar heeft u overdag weinig tijd? De MR is nog op zoek naar een
MR-lid! Graag uiterlijk morgen via e-mail aanmelden!
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 – ruim 200 aanmeldingen!
Van 11 tot en met 14 mei lopen we als school weer met ruim 200 leerlingen en (groot)ouders mee
met de avondvierdaagse. We zijn trots dat we met zo’n grote groep meelopen! Volgende week krijgt
u meer informatie over de starttijden e.d.

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:


Informatie over de jeugdgezondheid. (Aankomend schooljaar is hetzelfde JGZ-team aan de
school verbonden.)

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

Info voor het basisonderwijs

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18
jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen
JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10
jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook
wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn
bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met
daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het
gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het
spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u
vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding
van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaalemotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556500.

Het JGZ-team,
Doktersassistent: Marijke van Moerkerk
Jeugdverpleegkundige: Bianca Peelen
Jeugdarts: Roel Straathof

