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Groep 8 volgt minilessen op het HPC
Emy Bode naar de regionale voorronde voorleeswedstrijd
Letterfeest groep 3
10.00 uur Schoolgezinsdienst

Gevonden voorwerpen
Misschien heeft u het al gezien, maar op het podium liggen gevonden voorwerpen. Deze gevonden
voorwerpen liggen er tot en met maandag. Aanstaande dinsdag gaan we een andere bestemming
voor de gevonden voorwerpen zoeken. Kijkt u ook even of er wat van uw kind ligt?

Bezoek aan het HPC door groep 8.
Aanstaande dinsdag 28 januari 2020 gaat groep 8 een bezoek brengen aan het
HPC. Daar gaan zij een aantal minilessen volgen. De
kinderen worden om 08:15 uur wanneer de eerste
schoolbel gaat verwacht en mogen meteen naar binnen.
Wanneer we ons in de klas hebben verzameld zullen we
met de fiets richting het HPC fietsen. Onze lessen beginnen om 09:05 uur en
eindigt rond 12:50 uur. Tijdens deze ochtend zullen we onder andere de
volgende lessen volgen: bewegingsonderwijs (gymkleren en schoenen zijn
hierbij verplicht) muziek, technologie en een les in de overstap. Dat betekent
dat de leerlingen kennis maken met de lessen uit een bepaald profiel.
De leerlingen moeten dus zelf voor een fiets, gymkleren/gymschoenen, een lunchpakket en
tussendoortje zorgen. Wij wensen groep 8 veel plezier op het HPC toe!

Regionale voorrondes De Nationale Voorleeswedstrijd
Aanstaande dinsdag 28 januari 2020 is het zover. Dan gaat Emy Bode uit groep 8 de
Clara Fabriciusschool vertegenwoordigen tijdens de regionale voorrondes van De
Nationale Voorleeswedstrijd.
In totaal zullen er 12 voorleeskampioenen strijden om een plek in de halve finale. Wij
wensen Emy heel veel plezier en natuurlijk: ‘ Zet ‘m op!’

Letterfeest – Groep 3

Op vrijdag 31 januari viert juf Marinka met groep 3 een feestje. De kinderen kennen inmiddels alle
letters en daarom is het tijd voor een letterfeest. De kinderen mogen die dag verkleed op school
komen. Ouders mogen om 11.15 uur met de laatste activiteit meedoen of om 11.30 uur bij het
uitreiken van het lettercertificaat aanwezig zijn.

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:
Kinderkoor – Wil je zingen? Zing dan mee!

Celebrale Parese
Nederland
Deze week hebben we
€ 3,60 gespaard.

Wij wensen iedereen een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

In totaal hebben we nu

€ 556,26
voor Celebrale Parese
Nederland gespaard.
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Wil je zingen?
Zing dan mee!
Op 2 februari is er de schoolgezinsdienst in de hervormde kerk in Herveld zuid.
In die dienst zingt het kinderkoor van de gemeente met jullie mee.
Vind je het leuk om te zingen en wil je meedoen met het kinderkoor?
Dan ben je van harte welkom!
We oefenen 3 keer om 2 liedjes te leren.
We oefenen op:
zaterdag 25 januari van 10.45 tot 11.30
woensdag 29 januari van 15.30-16.15
zaterdag 1 februari van 10.45 tot 11.30
Het is fijn als je even laat weten dat je komt meedoen.
Dit kan via de mail: kinderkoor@pgherveld.nl
Als het niet lukt om te mailen mag je ook gewoon mee komen doen.
Kan je nog niet zo goed lezen? Dan mag je ook gewoon mee komen doen. Je kan dan thuis met de
filmpjes toch oefenen.
We hopen je zaterdag te zien!
Namens het koor,
Desiree Hendriksen

