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Herfstvakantie

Geboorte – Djanno van Beek
Op 13 oktober is Djanno van Beek geboren. Hierbij willen we de ouders Esther en Michel en de trotse
zussen Sterre, Loena en Ki-jana van harte feliciteren!

Kennismaking – groep 4
Op maandag 26 oktober komt juf Mirjam kennismaken met de kinderen van groep 4. Juf Mirjam
geeft vanaf 1 december de kinderen van groep 4 les. Wij hopen dat de kinderen en juf Mirjam een
fijne dag hebben!

Struinen langs de waal – groep 6
Op dinsdag 27 oktober gaan de kinderen struinen langs de waal. Het is de bedoeling dat de kinderen
die dag op de fiets komen.

Plein – Tijdens de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie wordt het schoolplein vernieuwd. De schuur zal worden afgebroken en een
groot deel van het schoolplein zal opnieuw worden bestraat.
Voor de kerstvakantie zal ook buiten het schoolplein een nieuw fiets- en voetpad worden aangelegd,
zodat kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen komen. In onderstaande tekening kunt u zien
wat de plannen zijn.

Nieuwe ingang
schoolplein

Fietspad

Voetpad

Ouderbijdrage - Graag voor 1 december betalen
In de bijlage kunt u een brief van de oudercommissie over de vrijwillige ouderbijdrage vinden. De
hoogte van de ouderbijdrage is ook dit jaar weer op € 20,00 vastgesteld. Het zou fijn zijn als de
oudercommissie het geld voor 1 december (voor de dure decembermaand) heeft ontvangen.

Jarigen - aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
•
•

Ouderbijdrage
HPC – Open lessen groep 7

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!
Team Clara Fabriciusschool

Herveld, 9 oktober 2020

Betreft: Betaling ouderbijdrage

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Uit gelden van de ouderbijdrage worden een aantal zaken betaald die niet door de overheid
gefinancierd worden, omdat deze niet tot de primaire onderwijstaak van de school behoren.
Deze zaken zijn voor de kinderen wel belangrijk en leuk.
Een aantal voorbeelden waaraan de bijdrage wordt besteed:
* Sinterklaas
* Kerstcadeau
* Sporttoernooien
* Afscheid groep 8
* Afsluiting van het schooljaar
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op € 20.= per kind.
Als uw kind na 31 januari 2021 op school start, wordt de vrijwillige ouderbijdrage € 10.=
In vergelijking met andere scholen is onze ouderbijdrage niet erg hoog. Kunt u meer missen?
We zijn altijd dankbaar wanneer u iets extra’s over wilt maken!
De ouderbijdrage wordt beheerd door de oudercommissie. Uitgaven vinden plaats in goed overleg
met het team.
U kunt het bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL97 RABO 01614.25.224.
t.n.v. Stichting Trivium over OC CF o.v.v. ouderbijdrage 2020/2021.
Bij omschrijving, de voor + achternaam van uw kind (kinderen) vermelden.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet. Namens alle kinderen onze hartelijke dank!
Oudercommissie en team Clara Fabriciusschool.

