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11.45 uur Start zomervakantie
1e schooldag
Luizencontrole
Afscheid juf Bernarda
Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij
Startfeest

Vakantie – Heerlijk uitrusten of doen waar je zin in hebt
Vandaag is de vakantie aangebroken! De kinderen hebben het afgelopen schooljaar weer hard
gewerkt en dan is het heerlijk om even uit te rusten of een actieve of minder actieve vakantie te
vieren. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen een ieder weer op 19 augustus op
school te zien.

(Groot)Ouders/verzorgers - Bedankt
Hierbij willen we alle ouders/verzorgers, grootouders en vrijwilligers bedanken voor alle hulp (in
welke vorm dan ook) in het afgelopen schooljaar. Voor de ouders/verzorgers die dit schooljaar
niet hebben kunnen helpen hopen we dat het volgend schooljaar wel gaat lukken.
Als bedankje krijgt u vandaag een meetlint/sleutelhanger/lampje/flessenopener met het logo
van onze school erop! Nogmaals bedankt, met elkaar maken we onze fantastische school!

Fotowedstrijd – U doet toch ook mee aan onze fotochallenge?
De kinderen hebben vandaag een meetlint met logo meegekregen om u te bedanken voor alle
hulp in het afgelopen schooljaar. Wij willen u ook uitdagen om mee te doen aan de dubbele
fotochallenge? Wie maakt de mooiste foto met het meetlint met daarop het grootste ijsje en/of
een foto met het grootste streekgerecht. Op de foto willen wij goed het meetlint in beeld zien.
De foto’s kunnen tot 19 augustus naar info@clarafabriciusschool.nl worden gestuurd. We proberen
ook dit schooljaar weer een collage in de hal op te hangen. De winnaar wordt z.s.m. na de vakantie
bekend gemaakt.

Bijzondere momenten van het schooljaar….
200e leerling
Wat genoot William van der Linden dat hij op zijn verjaardag ook nog eens de 200e leerling van onze
school was. Wij zijn blij en trots dat we zo’n mooie groei in ons leerlingenaantal mogen zien. Na de
zomervakantie kunnen leerlingen weer worden ingeschreven.

Schoolreisje
Na een leuk en geslaagd schoolreisje is een leerling van onze school niet met de bus terug gekomen.
Hij is door één van de leerkrachten opgehaald en naar huis gebracht. Gelukkig heeft hij er zelf geen
last van gehad. Natuurlijk zijn we hier heel erg van geschrokken en hebben daarom ons
schoolreisjesprotocol aangescherpt, zodat dit niet meer kan gebeuren.

Afscheidsmusical en cadeau
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 8 de musical ‘Strafkamp’ gespeeld. De kinderen
hadden er veel plezier in en zaten erg goed in hun rol en het was daarom een groot succes! Na de
musical was er voor iedere leerling een persoonlijk lied. De kinderen hebben de school een mooie
boombank en digitale/analoge klok geschonken. Hier zijn we erg blij mee, hartelijk dank daarvoor!
Het was allemaal erg geslaagd!

Tot ziens!
Aan het einde van het schooljaar verlaten 23 leerlingen uit groep 8 onze school.
Achttien leerlingen gaan naar het HPC, drie leerlingen naar het stedelijk gymnasium in Nijmegen, één
leerling naar het Helicon en één leerling naar het Westeraam. Wij wensen jullie erg veel succes op
jullie nieuwe school!
Deze kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs:
Tim Berends, Stijn van Bergen, Marisca Bunt, Charlie Davies, Roan Gaal, Sophie Geluk, Roel Gerritsen,
Isa Geurts, Indy Groeneveld, Joy Groeneveld, Dana den Hartog, Dylan Hosmar, Bjorn Jager,
Tygo Landzaat, Merijn Nijsse, Bo Poulussen, Cas van Schaik, Raoul Siefkes, Carlijn Simmelink,
Linde Stronkhorst, Sanne Tunnessen, Benthe van der Veen en Carmen Zwijnen
Naar een andere school:
Vier kinderen gaan naar een andere school. Lizzie Selman gaat naar SBO De Windroos in Nijmegen,
Kyan en Keano ter Locht gaan naar SBO De Vlinderboom in Bemmel en Lotte van Baak gaat naar De
regenboog in Ingen. Wij wensen Lizzie, Kyan, Keano en Lotte een fijne tijd toe op hun nieuwe school!

Afscheid juf Bernarda
Op donderdag 29 augustus neemt juf Bernarda afscheid. We gaan er met juf Bernarda en de
kinderen een mooie dag van maken. Na de vakantie ontvangt u hier meer informatie over.

Informatiemoment – 21 augustus
Op woensdag 21 augustus is er van 12.15 tot 12.45 uur een informatiemoment over het schooljaar.
Dit moment komt in de plaats van de informatieavond. Na de vakantie krijgt u hier meer informatie
over.

Schoolkalender – Papieren versie
We zijn inmiddels druk met de nieuwe schoolkalender. Na de zomervakantie hopen we u weer een
papieren versie te overhandigen, zodat u die op een mooie plaats in huis kunt hangen.

Indeling groepen
Na de zomervakantie zijn de groepen als volgt ingedeeld:
Groep 1/2A
Juf Miriam (ma/di) en juf Leoni (woe/do/vr)
Groep 1/2B
Juf Mariëtte (ma/di/woe/do/vr)
Groep 3
Juf Marinka (ma/di/do/vr) en juf Miriam (woe)
Groep 4
Juf Annerie (di/woe/do/vr) en juf Margriet (ma)
Groep 5
Juf Anne (ma/di/woe/do/vr)
Groep 6
Juf Evelien (ma/di/woe) en juf Hilda (do/vr)
Groep 7
Meester Isaac (ma/di/woe/do/vr)
Groep 8
Juf Lizette (ma/vr) en juf Simone (di, woe, do)

Workshop schminken – maandag 2 september
De kinderen vinden het erg leuk om tijdens het Startfeest geschminkt te worden, maar we hebben
meer mensen nodig die dit willen doen. Regelmatig horen we van ouders dat ze wel zouden willen
schminken, maar dat ze dat niet (goed) kunnen. Voor deze ouders hebben we een uniek aanbod! Op
maandag 2 september van 19.30 uur tot 21.30 uur kunt u op school een workshop schminken volgen.
De workshop wordt door Desiree Leenders en Jacqueline Nijsse gegeven. U kunt zich via de
oudercommissie (OC@clarafabriciusschool.nl) opgeven. De enige tegenprestatie die we verwachten
is een 1 tot 1½ uur schminken tijdens het startfeest.

Jarigen
Aankomende weken zijn jarig:

De Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting
Deze week hebben we

€ 1,10
opgehaald.
In totaal hebben we
€ 150,30 gespaard. Namens Cystic
Fibrosis stichting bedankt!

Wij wensen je (alvast)een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
*
Vakantiebieb – klik op de afbeelding voor de link
*
VBW Zetten – ‘Schatrijk’ van 13-16 augustus 2019
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