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Voorjaarsvakantie
Triviumdag, alle kinderen zijn vrij

Podiumochtend - groep 1/2B
Vanochtend heeft groep 1/2B een prachtige podiumochtend verzorgd met als thema ‘Feest’. De
kinderen vonden het wel spannend, maar ze leverden een heel mooi resultaat af. Ze hebben
gezongen en gedanst en ons allerlei feesten laten zien. Ook hebben ze het prentenboek ‘Plof’ voor
ons uitgebeeld, een echt winterfeest.

Gehandicaptenproject - groep 7
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7 deelgenomen aan het jaarlijks
gehandicaptenproject. De kinderen hebben, door verschillende activiteiten uit te voeren, ervaren
hoe het is om door het leven te gaan met een beperking.

Afscheid meester Ed – Welkom juf Sanne en juf Daniëlle
Vandaag hebben we afscheid van meester Ed genomen. Hij heeft de afgelopen maanden juf Evelien
in groep 6 vervangen. We bedanken hem hartelijk voor al zijn inzet op onze school.
Na de vakantie gaat het zwangerschapsverlof van juf Evelien officieel in en zal zij vervangen worden
door juf Sanne.
Na de voorjaarsvakantie komt er ook een einde aan de wisselingen in groep 5. Juf Daniëlle zal de hele
week lesgeven aan deze groep. Wij wensen juf Daniëlle en juf Sanne een fijne tijd op onze school.

Volleybaltoernooi - Groep 7 en 8
Afgelopen woensdag hebben de teams van groep 7 en 8 tegen teams
van andere scholen gestreden om een podiumplaats. Na een felle en
sportieve strijd hebben beide groepen helaas geen prijs in de
wacht weten te slepen. De kinderen hebben een leuke middag
gehad.

Triviumdag - 11 maart
Op woensdag 11 maart vindt er voor het onderwijzend personeel van de Stichting Trivium een
speciale Triviumdag plaats. Deze dag is ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze stichting.
Deze dag zullen alle Triviumscholen gesloten zijn en hebben de kinderen dus een vrije dag.

Vakantierooster 2020-2021
In onderstaand schema kunt u alvast het voorlopige vakantierooster 2020-2021 vinden.

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari 2021 t/m 19 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei 2021 t/m 7 mei 2021

Hemelvaart vakantie

10 mei 2021 t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

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
• GGD – Cursus omgaan met pubers
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe, maar ook een fijne vakantie!
We zien elkaar weer op maandag 2 maart 2020.
Team Clara Fabriciusschool

Deze week hebben we
€ 8,45 gespaard.
In totaal hebben we nu

€ 585,06
voor Celebrale Parese
Nederland gespaard.
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