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Triviumdag, alle kinderen zijn vrij

Welkom – Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A heten we Meral Özcan en Tijn van Olst van harte welkom. In groep
1/2B heten we Josephina Farah van harte welkom. In groep 6 is Lars van Lent
gekomen. Tijn van Olst begint volgende week ij ons op school. We wensen deze
kinderen een hele fijne tijd op onze school.

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.

Project ‘Bouwen’
Van de projectcommissie komt het volgende bericht:
Eten tijdens het project – gezellig op school eten!
Donderdag 2 april kunt u (tijdens de projectpresentatie) tussen 17.00 en 19.00 uur met uw kind(eren)
op school eten. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De vader en moeder
van Daan maken die dag heerlijke macaroni en pannenkoeken, met een toetje als afsluiting bij beide
menu’s. De kosten voor de pannenkoeken zijn € 3,00 (voor de kinderen) en € 4,00 (voor de
volwassenen). Voor de macaroni zijn de kosten € 4,50 per volwassene en € 3,50 per kind. U kunt tot
uiterlijk dinsdag 24 maart uw bestelling doorgeven middels de gele brief die vandaag is meegegeven
aan uw kind.
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met het afwassen van de borden en het
bestek. U zult dan een half uurtje ingezet worden, tijdens de presentatie-avond. Vele handen maken
licht werk!
Alvast bedankt!

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:
• STMR: “Kind en scheiding”
• Gymnastiekvereniging Excelsior
• Projectbrief ‘Eten tijdens het project – gezellig op school eten.’
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe.
Team Clara Fabriciusschool

Deze week hebben we
€ 2,55 gespaard.
In totaal hebben we nu

€ 587,61
voor Celebrale Parese
Nederland gespaard.
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Kom jij ook turnen bij Excelsior?
Op woensdagmiddag willen wij met een nieuwe
turngroep starten.
Dit is een groep recreatief turnen voor kinderen van de
basisschoolgroepen 3, 4 en 5.
De groep wordt getraind door Angela van Eldik.
Vrije inloop op woensdag 11 maart om 14.30 uur.
Laat even weten dat je komt.
Mail aan ledenadministratie@gvexcelsior.nl

Eten tijdens het project – gezellig op school eten!
Donderdag 2 april kunt u (tijdens de projectpresentatie) tussen 17.00 en 19.00 uur met uw
kind(eren) op school eten. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De
vader en moeder van Daan maken die dag heerlijke macaroni en pannenkoeken, met een
toetje als afsluiting bij beide menu’s. Bij deze brief zit een antwoordstrook waarop u de
bestelling kunt doorgeven.
De kosten voor de pannenkoeken zijn € 3,00 (voor de kinderen) en € 4,00 (voor de
volwassenen). Voor de macaroni zijn de kosten € 4,50 per volwassene en € 3,50 per kind. U
kunt tot uiterlijk dinsdag 24 maart uw bestelling met gepast geld in een envelop met
onderstaand strookje aan de leerkracht geven. Daarna ontvangt u dan de bestelde
dinerbonnen.
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met het afwassen van de borden
en het bestek. U zult dan een half uurtje ingezet worden, tijdens de presentatie-avond. Vele
handen maken licht werk!
Alvast bedankt!

------------------------------------------------------------------Naam: ____________________________________ Groep: ________
Ik / wij eten graag mee tijdens de afsluiting van het project op donderdag 2 april Ik bestel hierbij:
……. Pannenkoeken voor kinderen (…..... x € 3,00 = ……………..)
……. Pannenkoeken voor volwassenen (….…. x € 4,00 = ….………...)
……. Macaroni volwassene (….... x € 4,50 = ……………….)

…... Macaroni kind (….....x € 3,50 = …........................)
Totaal heb ik € ………………. in de envelop gedaan.
Ik wil helpen met afwassen van:
o 17.00 tot 17.30 uur
o 17.30 tot 18.00 uur
o 18.00 tot 18.30 uur
o 18.30 tot 19.00 uur

