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14.30 uur – 15.00 uur Kijkmiddag
10.00 uur Schoolgezinsdienst

Stakingen - 30 en 31 januari
Op 30 en 31 januari hebben de vakbonden ons opgeroepen om te staken. Wij hebben als school de
argumenten op een rij gezet en zijn tot de conclusie gekomen om NIET te staken. Wij denken dat het
middel staken een te negatief signaal afgeeft naar vooral de
mensen die overwegen om in ons mooie beroep te gaan werken.
Wij staan wel volledig achter de eisen van de vakbonden en
maken ons dan ook ernstige zorgen om de kwaliteit van het
onderwijs. We zien dat het niet meer vanzelfsprekend is dat onze
kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. In 2020 hebben 55.000
leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit
loopt op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028. Het aantal kinderen per klas neemt toe, klassen
worden opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen bevoegde docent
voor de klas en moeten scholen overstappen naar een vierdaagse schoolweek. Wij willen graag dat er
maatregelen getroffen worden om het onderwijs aantrekkelijker te maken om de
personeelstekorten terug te dringen!
Tijdens de MR-vergadering van afgelopen week hebben we afgesproken om namens MR en
schoolleiding een persbericht te maken waarin we onze zorgen uiten. Als u als ouders uw stem wilt
laten horen kan dat via petities.

Kijkmiddag – alle ouders welkom
Dinsdag 21 januari van 14.30 uur tot 15.00 uur mogen de kinderen de ouders laten zien waarmee ze
in de klas bezig zijn. Het is de bedoeling dat uw kind u meeneemt naar de klas en daar trots zijn/haar
werk laat zien of waarmee ze bezig zijn.

Nieuwe materialen – Startfeest
Afgelopen week hebben we nieuw buitenspelmaterialen aangeschaft voor groep 1 t/m 8. De
kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen binnenkort een ‘eigen’ buitenspeelbak met spelmateriaal. We
hebben dit spelmateriaal van het geld van het Startfeest gekocht.

Aanmelden nieuwe leerlingen – vanaf 2 / 2½ jaar
Graag willen we weten hoeveel kinderen we de komende jaren op school kunnen verwachten. Zou u
daarom broertjes en zusjes op willen geven? Als u kinderen vanaf 2 / 2½ jaar kent die nog een
schoolkeuze moeten maken dan zouden we het fijn vinden dat ze binnenkort een keer komen
oriënteren. We hopen dat u ze op onze school wijst! Alvast bedankt, want u bent de ambassadeur
van onze school!

Nieuwe coördinator luizenbrigade
Vorige week hebben we een oproep gedaan voor een nieuwe luizencoördinator. Danielle (moeder
van Sanjay uit groep 3 en Jaydev uit groep 4) is vanaf nu de
coördinator van de luizenbrigade. We hopen dat we Danielle niet veel
nodig hebben, want we houden de luizen het liefst buiten de deur.
Als uw kind luizen heeft is het belangrijk om zo snel mogelijk de
leerkracht op de hoogte te stellen, dan kan de luizenbrigade op korte
termijn een extra controle doen. Het blijft natuurlijk altijd belangrijk
om zelf ook te blijven controleren!

Jarigen
Aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

Schoolfruit
De kinderen krijgen volgende week op woensdag, donderdag en vrijdag het volgende schoolfruit
aangeboden:

In de bijlage:
Sociaal Kernteam - Ontmoetingsbijeenkomst autisme en vriendschap
Lions Club Midden Betuwe - Betuws zwemfestijn

Celebrale Parese
Nederland
Deze week hebben we
€ 3,10 gespaard.
In totaal hebben we nu

€ 552,67
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

voor Celebrale Parese
Nederland gespaard.

Doe mee aan het 3e Betuws zwemfestijn
Op zaterdag middag 25 januari 2020 kan je voor jouw club, vereniging, of buurt geld verdienen bij het
BETUWSZWEMFESTIJN. Tegelijk help je ook kinderen die in armoede leven om toch een keer mee te doen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Een belangrijk deel van de opbrengst van het
zwemfestijn gaat naar de Stichting Leergeld Oostbetuwe. Het zwemfestijn wordt georganiseerd door de Lions
Club Midden Betuwe. Met de vorige editie is er ruim 9300 euro bij elkaar gezwommen voor de stichting het
Zorgeloze Kind, we gaan proberen om dat record dit jaar te verbeteren, doet je mee? Aanmelden kan op
www.betuwszwemfestijn.nl of mail naar zwemmen@betuwszwemfestijn.nl
Wat is het BETUWSZWEMFESTIJN?
Het Zwemfestijn is een sportieve en uitdagende zwemestafette voor jong en oud,
waar verschillende zwemteams in 50 minuten, zoveel mogelijk gesponsorde baantjes
proberen te zwemmen in het 25 meter bad. Simpel toch?
Het mooie van het zwemfestijn is, dat iedereen kan meedoen! Maak een team met je familie, de voetbalclub,
de vereniging, buurtvrienden, schoolklas of bedrijf.
Kortom, iedereen kan mee doen en alles mag zeker omdat schoolslag volstaat. Gewoon zwemmen en de rand
aan de andere kant van het zwembad zo vaak mogelijk aantikken.
Gewoon, omdat het kan!
Het Zwemfestijn wordt gehouden op zaterdag middag 25 januari as. Vanaf 14:00 uur wordt het evenement
feestelijk gestart. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zal het zwemfestijn tot ongeveer 18:00 uur
gaan duren. Bij voldoende inschrijving is er dit jaar een scholen competitie. Scholen uit de gemeente
Overbetuwe strijden gezamenlijk om de wisselbeker.
Wat is het goede doel in 2020?
De deelnemers van het Betuws Zwemfestijn trekken hun baantjes om geld in te zamelen voor de Stichting
Leergeld Oost Betuwe. Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als onderdeel van Leergeld Nederland, te
voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan
komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun
vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Oost Betuwe gaat voor een actieve benadering en werkt
met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen.
Heb je als zwemteam je eigen goede doel?
Ook dit jaar is het mogelijk om als school of (sport)vereniging mee te zwemmen voor je eigen goede doel. De
helft van het door je zwemteam bijéén gezwommen bedrag, gaat rechtstreeks naar het eigen goede doel. De
andere helft van dit bedrag is voor de stichting Leergeld Oost Betuwe. Uiteraard mag je je bedrag ook volledig
schenken aan de stichting Leergeld Oost Betuwe.
Kan ik meedoen?
Natuurlijk, iedereen kan en mag meedoen. Maak een team met je familie, de voetbalclub, vereniging,
buurtvrienden, schoolklas of bedrijf. De teams hebben een teamcaptain en kunnen bestaan uit vier tot tien
zwemmers. Geoefend, ongeoefend, het maakt niet uit. De teamcaptain vormt de spil, hij stelt zijn eigen team
samen. Het belangrijkste wat deze teamcaptain doet, is zich aanmelden en een leuk clubje mensen bij elkaar
zoeken. Bij inschrijving kun je je gewenste starttijd aangeven op het inschrijfformulier.
Heb je belangstelling om mee te zwemmen, of regel je een zwemteam en wordt je team captain?? meld je dan
snel aan op www.betuwszwemfestijn.nl of mail naar zwemmen@betuwszwemfestijn.nl
We hopen jullie als zwemmers of als supporters te mogen begroeten op het
De derde editie van het BETUWSZWEMFESTIJN, op zaterdag middag 25 januari , zwembad de Drie Essen in
Zetten!
Met sportieve groet,
Lions Club Midden Betuwe

