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Groep 5 op excursie naar Schenk in Nijmegen
Juf Anne heeft andere werkzaamheden, juf Francien vervangt
’s Middags gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 naar de generale repetitie
van de afscheidsmusical van groep 8 kijken
19.00 uur Afscheidsmusical groep 8
11.45 uur Start zomervakantie

Intocht avondvierdaagse
Afgelopen vrijdag liepen we met meer dan 230 kinderen en ouders naar de finish. Het was een mooi
gezicht om met de grootste groep van de avondvierdaagse te lopen. Hierbij willen we alle vrijwilligers
en oudercommissie bedanken voor het inschrijven, de versnaperingen onderweg, het versieren van
het schoolplein, het uitdelen van de medailles en natuurlijk het wassen van alle t-shirts en hesjes.
Hierbij willen we ook de Coop bedanken voor het sponsoren van de versnaperingen en willen we een
bedankje geven voor de spontane acties van de familie Spijk (onderdak voor een heftige regenbui) en
de familie Gaal (voor de heerlijke ijsjes).

Even voorstellen – juf Marinka en juf Margriet
Als nieuwe leerkracht wil ik mij graag even voorstellen:
Mijn naam is Marinka de Niet. Ik ben 36 jaar. Ik woon in Elst samen met Peter en
onze kinderen Milan (11 jaar), Elias (8 jaar) en Elodie (6 jaar). Inmiddels ben ik 14
jaar werkzaam als leerkracht. Het werken met kinderen vind ik ontzettend leuk. Hun
onbevangenheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme maken het onderwijs geven tot
een leuk vak!
Naast het lesgeven vind ik het erg leuk om te aerobiccen, te lezen, te koken en
leuke dingen te doen met mijn gezin. Volgend schooljaar sta ik in groep 3 samen met juf Miriam. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik in deze groep te vinden. Ik kijk ernaar uit om volgend
schooljaar te starten op de Clara Fabriciusschool in groep 3! Tot dan!
Hallo allemaal,
Na de zomervakantie kom ik een dag in groep 4 lesgeven en daarom zal ik
mezelf even voorstellen:
Ik ben Margriet Nienhuis, ik woon in Zetten samen met mijn man Johan en onze
kinderen Marit (bijna 9) en Jort (bijna 7). Ik ben juf geweest in Lelystad en
Bennekom en nu kom ik dus bij jullie in Herveld. Ik hou van (voor)lezen, van
buiten zijn en van winkelen. Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook! Tot na de
zomervakantie. Hartelijke groet, Margriet Nienhuis

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

Laatste schoolweek 2018-2019 – afscheid groep 8
Voor de kinderen van groep 8 breken spannende tijden aan. Aankomende week is er nog een
normale schoolweek, de week erna staat in het teken van afscheid nemen van groep 8. Hier volgt
alvast het programma:
 Dinsdag 2 juli
Dinsdagmiddag is de generale repetitie voor alle kinderen van de school.
Dinsdagmiddag om 17.00 uur eten de kinderen met de leerkrachten. Vanaf 17.30 uur is het tijd om te
schminken. Dinsdagavond voeren de kinderen de
afscheidsmusical ‘Strafkamp‘ op.
De musical begint om 19.00 uur en de deuren van ‘De Hoendrik’
gaan om 18.30 uur open. Iedereen is welkom, ook grootouders!
De broertjes/zusjes moeten bij de ouders zitten. Na de musical
gaan we van alle kinderen persoonlijk afscheid nemen. Graag
willen we na afloop in de foyer afscheid van de ouders nemen.
• Woensdag 3 juli
Woensdag 3 juli mogen de kinderen van groep 8 uitslapen en om 10.00 uur op school komen. Vanaf
12.15 uur hebben de kinderen van groep 8 vakantie!
We wensen alle kinderen en ouders een goed afscheid toe! De kinderen van groep 8 zijn donderdag
en vrijdag vrij.
 Donderdag 4 juli
De kinderen van groep 8 zijn vrij. De leerlingen van groep 1 t/m 7 nemen vandaag schriften e.d. mee
naar huis. Zorgt u voor extra (plastic) tassen?
 Vrijdag 5 juli
De kinderen van groep 8 zijn ook vandaag vrij. De leerlingen van groep 1 tot en met 6 hebben een
spelletjesochtend. Deze ochtend wordt door de kinderen van groep 7 georganiseerd. Vanaf 11.45
breekt voor iedereen de welverdiende schoolvakantie aan!

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.
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!

De Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting
Afgelopen weken hebben we

€ 1,00
opgehaald.
In totaal hebben we nu
€ 140,20 gespaard. Namens Cystic
Fibrosis stichting bedankt!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
*
Rotary – Kindermiddag 22 juni 2019
*
Vakantiebieb – klik op de afbeelding voor de link
*
Voorleesexpress - flyer
Wij wensen u een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

