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Alle leerlingen vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
Avondvierdaagse
Juf- en meesterdag
Groep 6 excursie airborne museum/bergaafplaats Oosterbeek
Schoolreis
Alle kinderen vrij i.v.m studiedag
Ruilmiddag

Avondvierdaagse – lekker wandelen
Volgende week is het dan zover…..de avondvierdaagse. Ruim 200 wandelaars hebben zich via school
ingeschreven. Wij vinden het heel erg leuk dat er zoveel kinderen en ouders met ons meelopen. Als
school lopen we mee met de 2½, 5 en 10 km. Ook dit jaar zal iedere groep weer op een vaste tijd
vertrekken vanaf ons eigen schoolplein. De starttijden zijn als volgt:
2 ½ km:
di. t/m do.
18.20u
Vrijdag: 19.40u
5 km:
di. t/m do.
18.10u
Vrijdag: 19.15u
10 km:
di. t/m do.
18.00u
Vrijdag: 18.30u
We zien graag iedereen 10 minuten van te voren op het schoolplein zodat we op de
aangegeven tijden kunnen vertrekken.
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er, voor elke afstand, een rustplaats
verzorgd. Daar krijgen de wandelaars iets te drinken.
De kinderen die meelopen krijgen a.s. dinsdag een T-shirt van onze school mee. Het
is de bedoeling dat de kinderen deze iedere avond dragen. Op deze manier zijn we
als school goed herkenbaar. Vrijdags mogen de T-shirts mee naar huis, want op maandag 17 juni is
het schoolreisje en moeten de T-shirts weer aan. De shirtjes mogen in de witte was gewassen
worden, is misschien wel zo fris. De ouders die meelopen willen we vragen om een geel Clara-hesje
te dragen.
Tijdens de intocht zullen we als school zeer herkenbaar, in het thema ‘Met de Clara erbij is het altijd
feest’’, binnen komen. We hopen dat u, als u niet meeloopt, naar de intocht komt kijken. Na de
intocht kunt u de medaille binnen ophalen. Iedere leerling krijgt de medaille in zijn / haar eigen klas.
De volwassenen en niet-leerlingen kunnen de medaille in de hal ophalen. Wij wensen u veel
wandelplezier toe met hopelijk mooi weer!

Sponsorloop – Voor Stichting Hulphond en Kika
Dinsdag 11 juni is de laatste dag dat het totaalbedrag mét het formulier ingeleverd kan worden.

Juf- en meesterdag
Aanstaande woensdag 12 juni is het juf- en meesterdag. Groep 1 en 2 doen
spelletjes op school, groep 3/4/5 gaan spellen op het schoolplein doen en
groep 6/7/8 gaan naar het bos in Hemmen. Daarvoor is het handig als de
kinderen stevige schoenen en bedekte kleding aan hebben i.v.m. brandnetels,
teken en weersomstandigheden. We hanteren die dag de gewone schooltijden.
De kinderen krijgen wat lekkers en wat drinken, maar ze mogen ook hun eigen
pauzehapje en drinken meenemen. We hebben er veel zin in en gaan er een
leuke dag van maken!

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.
Alle kinderen moeten tijdens het schoolreisje een schoolshirt dragen, zodat de kinderen goed
herkenbaar zijn. De kinderen die niet met de avondvierdaagse meelopen krijgen op vrijdag 14 juni
een T-shirt.
Als het erg zonnig wordt raden wij u aan om uw kind van te voren in te smeren en ook zonnebrand
mee te geven! De kinderen mogen tijdens het schoolreisje geen geld of mobiele telefoon meenemen.
Natuurlijk mogen kinderen wel drinken (met dit weer erg belangrijk) en eten meenemen, ook een
snoepje is toegestaan. Wel vragen we kinderen om snoep met elkaar te delen! Wij wensen alle
kinderen alvast een fijn schoolreisje.
Groep 1, 2 en 3
Bestemming
‘Billybird Park Hemelrijk’ in Volkel
Vertrek
8.45 uur vanaf het Dorpsplein
Aankomst
16.00 uur* op het Dorpsplein
Arrangement
Ranja, Frietje met frikandel of kroket
en ijsje (raket)
*Afhankelijk van het verkeer

Groep 4, 5, 6, 7 en 8
‘Toverland’ in Sevenum.
8.30 uur vanaf het Dorpsplein
17.30 uur* op het Dorpsplein
Friet met mayonaise en een snack

Excursie groep 6 – airbornemuseum/begraafplaats Oosterbeek
Op vrijdag 14 juni a.s. gaat heel groep 6 op excursie naar het Airborne Museum /
Begraafplaats in Oosterbeek.
Dit in het kader van het geschiedenisthema over WOII.
Omdat we pas om 11.45 uur gaan zullen we pas rond 15.00 uur weer op school zijn.
De (groot-)ouders die meerijden worden om 11.40 uur op school verwacht.

MR – Afscheid van Loes en Denise welkom Linda Landzaat
Afgelopen maandag hebben Loes Hollander en Denise van Binsbergen afscheid van de MR genomen.
Hierbij willen we Loes en Denise bedanken voor hun jarenlange inzet! Linda Landzaat heeft zich
kandidaat gesteld. Zij zal namens de ouders vanaf het nieuwe schooljaar in de MR gaan. Paulien
Huijbrechts had geen tegenkandidaten en is daarmee ook gekozen als MR-lid. De MR is weer
compleet en bestaat uit zes leden. De oudergeleding bestaat vanaf het schooljaar 2019-2020 uit
Priscilla Tijssen, Paulien Huijbrechts en Linda Landzaat, in de personeelsgeleding zitten juf Hilda,
juf Mariëtte en juf Evelien.

Schoolmaatschappelijk werk – even voorstellen…

Het schoolmaatschappelijk werk kan jou verder helpen!
Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het
even niet zo lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en
je kind meekijkt, zijn wij er!
Met bijvoorbeeld de volgende vragen kun je bij ons terecht: “Mijn dochtertje van 2
jaar kan zo driftig reageren, hoe ga ik daarmee om?”, “Wij gaan scheiden, hoe kan
ik mijn kinderen zo goed mogelijk steunen?”, “Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet waar het
door komt.”, “Ik zou graag wat minder vaak politieagent zijn thuis”.
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen vinden, hieraan
zijn geen kosten verbonden.
Ik ben Angela Litjens, ervaren (school)maatschappelijk werker en ben op maandagen, donderdagen
en vrijdagen bereikbaar via alitjens@stmr.nl.

Schoolkamp – groep 6 en 7
Het duurt nog even, maar van 7 oktober 2019 tot en met 11 oktober
2019 gaan de huidige groep 6 en 7 (in groep 7 en 8) op schoolkamp. De
kinderen gaan die dagen naar Roompotpark ‘Weerterbergen’ in Weert.
Het programma wordt later nog bekend gemaakt.
We zijn op zoek naar een aantal ouders die met het kamp willen
meehelpen (dus ook blijven slapen). U kunt zich bij juf Lizette opgeven.
De kosten voor het schoolkamp zijn € 65,00.
Deze keer bieden we ook de mogelijkheid om te sparen voor het
schoolkamp. U kunt dan per keer minimaal € 10,00 overmaken. U kunt het bedrag via de bank
overmaken: NL 65 RABO 0133918831 tnv Stichting Trivium, inzake Clara Fabriciusschool ovv
kampgeld + de naam van het kind.
Graag willen we vóór 1 september 2019 de betaling volledig binnen hebben!

Bruiloft juf Anne
Afgelopen donderdag 6 juni is juf Anne in het huwelijksbootje gestapt met
haar Herbert. De kinderen van groep 5 hebben een superleuke middag
gehad. Wat zagen ze er allemaal mooi uit! Maar juf Anne spande wel de
kroon! Juf Anne en Herbert; wij wensen jullie een prachtige toekomst toe
met elkaar!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

De Nederlandse Cystic Fibrosis
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:


Afgelopen weken hebben we

€ 8,50
opgehaald.

Rotary – Kindermiddag op zaterdag 22 juni van 13.30 tot 17.00 uur

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

In totaal hebben we nu
€ 135,75 gespaard. Namens Cystic
Fibrosis stichting bedankt!

