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Bureau Halt bezoekt groep 8
Gehandicaptenproject groep 7
Volleybaltoernooi groep 7 en 8
Juf Annerie vrij, juf Margriet vervangt
Podiumochtend groep 1/2B
Rapport komt mee

Podiumochtend groep 1/2B
Op vrijdag 21 februari zal groep 1/2B de podiumochtend verzorgen. Alle ouders van
deze groep zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren. De voorstelling
heeft als thema ‘feest’ en zal om 8.45 uur beginnen. De kinderen zijn al hard aan het
oefenen en hebben er heel veel zin in.
De podiumochtend van groep 5 is verzet naar dinsdag 2 juni 2020 om 8.45 uur. Zij
geven het startsein voor de avondvierdaagse dit jaar.

Gehandicaptenproject groep 7
Ook dit jaar komen er weer mensen van het gehandicaptenproject in groep 7 om de kinderen te
laten ervaren hoe het is als je een handicap hebt. Zo komt er een hulphond, leren ze hun tastzin te
gebruiken en ervaren ze hoe het is om blind te zijn. Op woensdag 19 februari zal groep 7 de hele
ochtend bezig zijn met dit project.

Volleybaltoernooi groep 7 en 8
Op woensdagmiddag 19 februari vindt het volleybaltoernooi voor
groep 7 en 8 plaats op het HPC. Dit jaar vertegenwoordigen vier
teams onze school. Twee teams uit groep 7 en twee uit groep 8
zullen strijden om de bekers. De exacte tijden zullen via Klasbord aan de ouders en kinderen worden
doorgegeven.

Bureau Halt
Op dinsdag 18 februari krijgen de leerlingen van groep 8 een voorlichting over ‘Groepsdruk’. Deze
voorlichting wordt verzorgd door een medewerker van bureau Halt. Hoe gaan onze kinderen om met
‘groepsdruk?’ De kinderen zullen aan de hand van voorbeelden zien wat groepsdruk is, maar vooral
ook welke gevolgen groepsdruk kan hebben. Natuurlijk hopen we dat de kinderen door deze
voorlichting beter kunnen omgaan met groepsdruk en groepsdruk beter kunnen weerstaan.
In de bijlage vindt u een uitgebreide ouderbrief van bureau halt.

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:

Celebrale Parese
Nederland
In de bijlage:
• Gemeente Overbetuwe - Special Kids day
• Deurdouwers – jeugdcarnaval
• Invloed van de groep
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe!
Team Clara Fabriciusschool

Deze week hebben we
€ 3,60 gespaard.
In totaal hebben we nu

€ 576,61
voor Celebrale Parese
Nederland gespaard.
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Vrijdag 21 februari Deurdouwers JEUGDCARNAVAL !
(vanaf groep 5 ) 19.41uur-22.41uur Tent Dorpsplein Herveld
Ieder jaar trappen we het carnaval af bij CV de Deurdouwers voor onze jeugd.
Deze avond is er een DJ ! Kom jij gezellig met vrienden/vriendinnen feesten en hossen
in de tent in Herveld op vrijdag 21 februari?

Wie komt er dit jaar het leukste, grappigste of origineelste verkleed?
Degene die dat is wordt in de loop van de avond onze
JEUGD-DEURDOUWER en JEUGD-DEURDOUWERINNEKE van 2020.
2019
Maas Kroes en Britt Hendriks

