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Schoolreis
Alle kinderen vrij i.v.m studiedag
Ruilmiddag

Intocht avondvierdaagse
Het is alweer de laatste avond van de avondvierdaagse. De ruim 200 kinderen en begeleiders hebben
vier dagen 2½, 5 en 10 kilometer gelopen. Een hele prestatie, zeker na de gigantische regenbui van
gisteren! We willen hier ook een compliment aan alle vrijwilligers en oudercommissie maken. We
zullen tijdens de intocht duidelijk herkenbaar zijn met het thema:

‘‘Met Clara is het altijd feest’’
We hopen ook dat de kinderen door veel mensen worden binnen gehaald. De starttijden
(we vertrekken net als de andere avonden vanaf het schoolplein) van vanavond zijn:
•
10 km: 18.30 uur
•
5 km: 19.15 uur
•
2½ km: 19.40 uur
Net voor de intocht verzamelen met alle afstanden op het industrieterrein in Andelst, bij de loods
van de familie Ebbeng. Vanaf dat moment gaan we met elkaar naar de finish. Het T-shirt van school
mag vandaag mee naar huis en mag u eventueel in de witte was wassen, zodat de kinderen a.s.
maandag tijdens het schoolreisje een schoolshirt hebben. 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 iedereen een goede intocht toe!

Schuilen bij familie Spijk

We houden de moed erin….We zijn er bijna…

Formatie 2019-2020
Aankomend schooljaar hebben we acht groepen. Hieronder kunt u de zien welke leerkracht uw
kind(eren) heeft:
Groep
1/2 A
1/2 B
3
4
5
6
7
8

Leerkracht(en)
Juf Leoni en juf Miriam
Juf Mariëtte
Juf Marinka* en juf Miriam
Juf Annerie en juf Margriet*
Juf Anne
Juf Evelien en juf Hilda
Meester Isaac
Juf Simone en juf Lizette

Juf Bernarda gaat per 1 september met keuzepensioen, zij zal op donderdag 29 augustus afscheid
van de kinderen en van de ouders nemen. U krijgt hier nog meer informatie over.
Aan het einde van het schooljaar nemen we ook afscheid van juf Francien. Wij wensen haar veel
succes en plezier met haar nieuwe werkzaamheden.
*In de Vrijdagsbrief van volgende week zullen juf Margriet en juf Marinka zich aan u voorstellen.

Sponsorloop – Voor Stichting Hulphond en Kika
Deze week hebben we al het sponsorgeld ontvangen. Wat is het veel! Hoeveel? Dat verklappen we
nog niet. We hopen volgende week of de week erna het geld aan ambassadeurs van Kika en Stichting
Hulphond aan te bieden.

Gevraagd – Nieuw lid voor de Oudercommissie
Voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn wij op zoek naar drie nieuwe enthousiaste leden voor onze
oudercommissie. Wat doen we? De Clara Fabriciusschool nog leuker maken voor onze kinderen! Met
een groep van ouders zorgen we in samenwerking met het team van school voor vele activiteiten.
Wat wordt van je verwacht?
•
Per schooljaar zijn er 4-5 vergaderingen op van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.
•
Je inzet voor een aantal activiteiten, passend bij jouw agenda en bij wat je leuk vindt om te
doen.
•
Ieder heeft zijn sterke kanten. Samen maken er iets moois van.
Heb je interesse? Email naar oc@clarafabriciusschool.nl of vraag het één van ons.
Trudy, Danielle, Marieke, Marielle D., Marielle H., Marjolijn, Kim, Linda, Greet, Marije en Moss

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. We missen alleen nog 20 shirtjes. De kinderen die geen shirtje hebben gekregen,
krijgen a.s. maandag een wit T-shirt (met logo) van school.
We verwachten alle kinderen voor 8.25 uur op school. 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
‘Billybird Park Hemelrijk’ in Volkel
8.45 uur vanaf het Dorpsplein
16.00 uur* op het Dorpsplein
Ranja, Frietje met frikandel of kroket
en ijsje (raket)
*Afhankelijk van het verkeer
Bestemming
Vertrek
Aankomst
Arrangement

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

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!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

De Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting
Afgelopen weken hebben we

€ 3,45
opgehaald.

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
*
Rotary – Kindermiddag 22 juni 2019

In totaal hebben we nu
€ 139,20 gespaard. Namens Cystic
Fibrosis stichting bedankt!

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

