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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Maart
17
18
20
21
21
21
Belangrijke data:
Donderdag 15 maart:
Vrijdag 16 maart:
Dinsdag 20 maart:

Woensdag 21 maart:
Donderdag 22 maart:

Myrthe Knoppert
Nout Attevelt
Daan van Dam
Berend Manders
Fieke Schilperoort
Sepp Verbeek

3A
2B
1C
8
6
1D

Martijn en Selma hebben woensdag en donderdag
tweedaagse van stichting Trinamiek.
Juf Ingrid staat voor groep 5
Kunst Centraal groep 6: Bezoek aan Centraal museum
Utrecht.
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
stichting Trinamiek op het servicebureau.
Juf Ingrid staat voor groep 5
Vergadering Medezeggenschapsraad: aanvang 20.00 uur.
20.00 uur: Vergadering stuurgroep Fatima Familiedag
Mededelingen.

Wij ontvingen het zeer droevige nieuws dat
de vader van Idil en Ilyas Dirie
plotseling is overleden.
Wij wensen de familie Dirie
heel, heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

❖ STAKING WOENSDAG 14 MAART.
Gisteren is een groot deel van het Fatima team afgereisd naar Amsterdam om te staken
voor een eerlijk salaris. In de bijlage kunt u het artikel uit het AD lezen, waarin we
namens onze school een mooi visitekaartje af hebben kunnen geven.
Hartelijk dank dat u deze stakingsdag weer achter ons hebt gestaan!
❖ HULP GEZOCHT VOOR DE KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 20
APRIL
Wij zoeken (heel veel) hulpouders om spelletjes te begeleiden tijdens de
Koningsspelen op vrijdag 20 april.
Dus heeft u van 9 tot 12 uur tijd om te helpen: heel graag!
U kunt zich aanmelden bij Chantal.vanrooijen@rkbsfatima.nl.
Alvast bedankt!
❖ Vanuit de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR).
Er komen verkiezingen aan voor de oudergeleding van de MR! U vindt een aparte bijlage
over de procedure en de kandidaatstelling bij deze Infatimatief.
Op woensdag 21 maart is er om 20.00 uur weer een MR vergadering met de volgende
agenda:

1. Vaststellen van de agenda
2. Notulen MR vergadering 24-01-2018
3. Mededelingen, (algemeen, GMR, OR en team)
4. Resultaten ouderpeiling
5. Instemmingsverzoek fusie,(stand van zaken)
6. Ontwikkelingen: verhuizen, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw.
7. Werkdruk akkoord. Hoe hiermee verder?
8. Terugkoppeling MR cursus Mariet en Heidi
9. Concept Formatie
10. Evaluatie 5 gelijke dagen model, leerlingenvragenlijst
11. Verkiezingen MR
12. Rondvraag
13. Actielijst

Mocht u deze openbare vergadering bij willen wonen, meldt u dan aan bij
MR@rkbsfatima.nl
❖ NIEUWBOUW KINDCENTRUM TOUWLAAN.
Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van IJsselstein geen extra gelden
toegekend aan de Touwladder om mee te gaan in het nieuw te bouwen
Kindcentrum.
Dit betekent dat wij met de Nicolaasschool en kinderopvang SKIJ de plannen
voor het nieuw te bouwen Kindcentrum verder gaan uitwerken.
Hierbij zullen afgevaardigden van team en ouders werkgroep Nieuwbouw bij
aanwezig zijn. Wij houden u op de hoogte!

❖ IJSSELSTEINLOOP 2018.
Op zaterdag 19 mei a.s. vindt voor de 36e keer de IJsselsteinloop
plaats.
Het jaarlijks terugkerende sportieve feest waarbij wij als
Fatimaschool een reputatie hebben hoog te houden….! Wij zijn
namelijk al jarenlang de school met de meeste deelnemers ! Onze
prijzenkast staat vol met prachtige bekers die we al die jaren
gewonnen/verzameld hebben. Komt er dit jaar wéér eentje bij…...
??
Vandaag krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 daarom een flyer mee
waarop alle informatie te vinden is, zoals kosten, inschrijving, enz.
Voor het inschrijfgeld van € 3,50 krijgt elk kind óók het bekende t-shirt. De
maten zijn als volgt:
5-6 jarigen = Small
7-8 jarigen = Medium
9-11 jarigen = Large
12-14 jarigen = Extra Large
❖ BEDANKT OUDERS !!!! NU HET KLEUTERPLEIN NOG !!
Afgelopen zaterdagochtend heeft een zestal ouders met meester Gerard
gezorgd dat de houtsnippers onder de speeltoestellen van het grote plein zijn
ververst. Wat is er hard gewerkt!! Super bedankt allemaal!!!! Ziet het er niet
prachtig uit?
OPROEP:

En…. we hebben nog houtsnippers over voor het kleuterplein. Wie wil/kan hierbij
een uurtje helpen? Komende zaterdag om 09.00 uur. Opgeven bij meester
Gerard: gerard.veldhuizen@rkbsfatima.nl of 06 23808164.
Graag ook ouders van kinderen in de groepen 1/2. Indien mogelijk graag een
kruiwagen en schep meebrengen.
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK !!

❖ TERUGKOPPELING OUDERPEILING

TIJDELIJKE HUISVESTING, NIEUWBOUW en FUSIE
Afgelopen februari hebben we, namens een groep betrokken ouders, een ouderpeiling
uitgezet. Deze peiling is opgezet om een beeld te krijgen van de visie van de ouders
omtrent de tijdelijke huisvesting, de op handen zijnde nieuwbouw en de mogelijke fusie.
De enquête die is uitgezet is door maar liefst 190 ouders ingevuld, een prachtig
resultaat. We danken alle ouders voor het invullen van de enquête, die veel bruikbare
informatie heeft opgeleverd! Er zijn zelfs 47 ouders die hebben aangegeven mee te
willen denken over de verschillende trajecten, hier zijn we heel blij mee.
De uitkomsten van de peiling zijn hier te raadplegen. De resultaten zijn tevens
meegestuurd als bijlage bij deze Infatimatief.
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van de peiling is dat
ouders meer informatie willen over de tijdelijke huisvesting, nieuwbouw en mogelijke
fusie. Deze informatiebehoefte is gehoord! Inmiddels hebben de betrokken ouders de
resultaten besproken met de MR. Samen met de MR zijn er vervolgstappen opgesteld:
1. Er wordt een informatieavond voor de ouders voorbereid.
2. Via de Infatimatief zullen regelmatig diverse updates gedeeld worden.
3. De 47 ouders die hebben aangegeven mee te willen denken zullen door school
benaderd worden.
4. Mogelijk volgt een nieuwe ouderpeiling.
Daarnaast hebben de betrokken ouders en de MR gezamenlijk nagedacht over de
volgende te nemen stappen in het fusietraject. Er zijn mogelijke scenario’s met
bijbehorende voor- en nadelen op een rij gezet. Deze scenario’s zijn op dinsdag 13 maart
2018 besproken met het team van leerkrachten, maar zullen ook op de agenda staan van
de MR-vergadering van 21 maart a.s. De agenda van deze vergadering staat in deze
Infatimatief. Over een maand zullen we terugkoppeling geven van de uitkomsten van de
gesprekken en zullen de vervolgstappen gedeeld worden. Mogelijk zal er dan een nieuwe
ouderpeiling plaatsvinden, deze zal gaan over de mogelijke scenario’s rondom een fusie.
Mocht je voor die tijd al vragen of opmerkingen hebben, stel deze dan gerust aan één
van de betrokken ouders (zie onderstaand)!
Hartelijke groet,
Joost de Back, Martijn van Nierop, Mark van der Vusse, Marina Caspers, Rob Maessen,
Ilonka Tersteeg, Michiel van Wijk, Petra Elsenaar en Cindy van Veen.

