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20.00 uur OC-vergadert
Oudergesprekken

Oudergesprekken – 12 of 17 november
Op donderdag 12 en dinsdag 17 november zijn de oudergesprekken gepland. Aanstaande dinsdag
krijgt u een uitnodiging via schoolgesprek. U kunt dan de gesprekken inplannen.
I.v.m. de Coronamaatregelen vinden de gesprekken online plaats.

Schoolfruit – Woensdag, donderdag en vrijdag
We hebben als school ook dit jaar weer geluk dat we gebruik mogen maken van het gratis
schoolfruit. Vanaf 11 november kunnen de kinderen weer schoolfruit op school krijgen. Uw kind
hoeft dan geen fruit voor de pauze mee te nemen. We hopen dat we in de Vrijdagsbrief bekend
kunnen maken welk schoolfruit de kinderen op school kunnen krijgen.

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.

Actie schoenendoos
Afgelopen week en aankomende week worden de
schoenendozen voor actie schoendoos versierd. Als de
doos versierd is krijgen de kinderen de doos met een folder
van actie schoenendoos mee naar huis. Het is aan u om te
kijken of u de schoenendoos vult en weer mee naar school
geeft of dat u een versierde schoendoos thuis een mooi
plekje geeft.
Inmiddels is de eerste schoenendoos al gevuld op school
aangekomen. De schoenendozen kunnen vanaf maandag in
de hal op het podium (of bij de leerkracht) worden
ingeleverd. De actie duurt tot donderdag 26 november.

Jarigen - aankomende week zijn jarig:

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

In de bijlage:
•
•

Ouderbijdrage
HPC – Herinnering open lessen groep 7

Wij wensen iedereen een fijn weekend 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.

