basisschool

O.L.V. van FATIMA
Directeur:

S. van Wijk
M. Steur
Bezoekadres: Touwlaan 23
3401 CA IJsselstein
Postadres:
p
 ostbus 40
3400 AA I Jsselstein
☎030-6881898
directie@rkbsfatima.nl
website: www.rkbsfatima.nl

8 maart t/m 14 maart 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum

Naam

Groep

8
8
8
8
10
11
12
12
13

Sjors Epping
Benno Klever
Carice Maessen
Tess Schuijl
Anne Kamminga
Floor Augustinus
Luana Harmsen
Mikki van Schaik
Stan de Rover

3B
4A
4A
4B
2D
2A
6
8
4A

STAKING: Op woensdag 14 maart doen we
mee aan de landelijke stakingsdag. De school
blijft die dag gesloten.
Belangrijke data:
Vrijdag 9 maart:
Maandag 12 maart:

Kunst Centraal groep 8: Dit herdenken wij op plein oude stadhuis.
Juf Esther staat deze week op maandag, dinsdag en woensdag voor
groep 1-2A. Juf Lisa op de donderdag en juf Marian op vrijdag.
20.15 uur; Vergadering Ouderraad
Dinsdag 13 maart: STUDIEMIDDAG ALLE Kinderen zijn om 12.00 uur VRIJ
Woensdag 14 maart:STAKINGSDAG: De school is gesloten
Donderdag 15 maart:Martijn afwezig vanwege tweedaagse stichting Trinamiek
Vrijdag 16 maart:
Juf Ingrid staat voor groep 5

Zie bij OPROEP: Hulp voor zaterdag gevraagd om de houtsnippers te
verspreiden onder de speeltoestellen vanaf 09.30 uur.

Mededelingen.
❖ VANUIT DE KLANKBORDGROEP: periode tot aan de nieuwbouw
Weer een stapje verder richting verhuizing.....
Op woensdag 21 februari 2018 kwam de Klankbordgroep voor de periode tot aan de
nieuwbouw weer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst zijn weer een aantal stappen
voorwaarts gezet. Om het ingezette tempo voort te zetten is besloten om binnen de
klankbordgroep te gaan werken met de volgende subgroepen:
- Verkeersveiligheid
- Planning
- Tijdelijke extra lokalen bij de locatie
- Communicatie
Verkeersveiligheid
De afgelopen weken zijn er diverse acties ondernomen ter voorbereiding op de
verhuizing naar de tijdelijke locatie aan de Lage Biezen komende zomer. Het
belangrijkste onderwerp dat nu speelt, is de verkeersveiligheid rondom het gebouw.
Leden van de klankbordgroep en de directie hebben inmiddels samen met de gemeente
de verkeerssituatie rondom de school bekeken, aangezien deze op dit moment
onvoldoende veiligheid biedt voor onze leerlingen en ouders. De gemeente komt
binnenkort met een voorstel ter mogelijke verbetering van de situatie.
Planning
Gezien de relatief korte tijd tot de zomervakantie en de hoeveelheid voorbereidingen
die getroffen moeten worden gaat de subgroep Planning zich bezig houden met het
opstellen van een overzicht met acties en planning. De directie heeft daarnaast al een
verhuisplan opgesteld dat gebruikt kan worden voor de invulling hiervan. Zo is er
bijvoorbeeld al gekeken naar de zwemlessen. Omdat de tijdelijke locatie verder ligt van
het zwembad dan nu het geval is zal er gebruik worden gemaakt van een bus die de
kinderen gaat brengen. Hierdoor wordt de zwemles volgend jaar aanzienlijk duurder.
Ook is er al contact met de gemeente over de vraag waar de gymlessen gegeven kunnen
worden. Met een paar weken horen we of de tijdelijke gymzaal aan de Touwlaan
voorlopig nog gebruikt kan worden.
Tijdelijke extra lokalen bij de locatie
Om huisvesting te kunnen bieden aan alle leerlingen van de Fatimaschool zal naast de
lokalen van de voormalige Groenvlietschool en een aantal lokalen van de Nicolaasschool,
gebruik worden gemaakt van 3 tijdelijke lokalen die worden bijgeplaatst bij de locatie.
Aan deze lokalen worden, gezien de ervaring met het huidige noodlokaal, hoge eisen
gesteld. De betreffende subgroep gaat hiermee aan de slag om ervoor te zorgen dat er
lokalen komen die voldoen aan de wensen en eisen.
Communicatie
Bij de tijdelijke verhuizing naar de Lage Biezen zijn veel partijen betrokken. Niet alleen
de leerlingen, ouders, leerkrachten en gemeente zijn gesprekspartner, maar ook de
buurtbewoners en de Nicolaasschool moeten betrokken worden in de communicatie. De
subgroep Communicatie gaat bekijken wanneer welke groep benaderd wordt en wat het
juiste moment is om informatie uit te wisselen.

Ouders die tijdens de ouderpeiling hebben aangegeven mee te willen denken over de
periode tot aan de nieuwbouw worden mogelijk benaderd door de subgroepen. Ook
wordt er gekeken of er een inspraakavond voor de ouders kan worden
georganiseerd. Zijn er nu al vragen of opmerkingen dan horen we deze graag!
De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep vindt plaats op woensdag 28 maart
2018.
Met groet van de leden van de klankbordgroep,
Betsie, Angela, Martijn, Mark, Linda, Karin, Bart, Kim, Xandra, Ingrid, Mariet, Selma,
Martijn en Cindy
❖ Wie-O-WIE : crea circuit groep 5 t/m 8
Ik wil graag proberen om het alom bekende en zeer
geliefde Crea circuit voor de groepen 5 t/m 8 d
 it
jaar in ieder geval eenmaal plaats te laten vinden.
Daarvoor ben ik op zoek 2 ouders die iets kunnen
en willen betekenen!!! U hoeft hiervoor niet persé
creatief te zijn (of uw kinderen in één van deze
groepen te hebben. Eigen ideeën (denk ook
bijvoorbeeld aan Techniek, P
 rogrammeren, Zang,
Dans) zijn welkom en anders kijken we samen naar
een onderdeel!
De middagen zijn op vrijdag 18 mei, 25 mei en 8
juni tussen 13.00u en 14.00u. Zonder uw hulp
worden de groepjes te groot voor deze opzet. Voor
vragen en aanmeldingen: meld je bij Martijn!!!
❖ FC Utrecht op bezoek!
Afgelopen maandag kreeg groep 5 een gastles met als titel "FC Utrecht
leert". In deze les leerden ze van alles over geldzaken. Het gebruik van een pinpas, wat
is rente, inkomsten en uitgaven etc.
Als kers op de taart waren daar Yassin Ayoub en Rico Strieder bij aanwezig. Ze hielpen
de kinderen eerst mee met de vragen en werden daarna door de groepen 5 t/m 8 zelf
onderworpen aan een vragenvuur!

❖ Paasliedjes
Op donderdag 29 maart is de Paasviering in de Ontmoetingskerk. In de klas oefenen de
kinderen de liedjes voor deze viering. Een aantal ouders hebben aangeven het prettig te
vinden om de liedjes een keer vooraf te beluisteren, zodat zij tijdens de viering mee
kunnen zingen. Via de volgende link zijn de liedjes te beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=qJiCL2kbFL0&list=PLsA0zXTWqCxrEYE8UT5G-Wk
yo0XHVuOOF

Oproepjes.
❖ Van wie?

Af te halen bij Selma/Martijn

❖ Kruiers
SPEELTOESTELLEN.

gevraagd! HOUTSNIPPERS verspreiden onder de

U heeft wellicht al de lading houtsnippers zien liggen op het parkeerterreintje.
De bedoeling is dat de houtsnippers worden verspreid onder de duikelstangen en de
schommels. Daartoe dient er eerst een laagje “oude grond” weggehaald te worden. Het
is fijn als u een schep mee kunt brengen.
Gráág zouden meester Eduard en meester Gerard daarbij wat hulp willen krijgen…
Daarom deze oproep:
WELKE VADERS (OF MOEDERS !) HEBBEN A.S. ZATERDAG EEN UURTJE TIJD
OM VANAF 9:30 UUR TE KOMEN HELPEN MET HET KRUIEN VAN DE
HOUTSNIPPERS ?
Hoe meer hulp, hoe sneller het klusje geklaard is (VELE HANDEN MAKEN LICHT
WERK…).
Indien mogelijk: Kruiwagens, scheppen en spaden meebrengen is altijd goed natuurlijk.
Graag even melden bij meester Gerard (0623808164 of
gerard.veldhuizen@rkbsfatima.nl)

