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22 maart t/m 28 maart 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Maart
26
26
27
27
27
28

Joel Oosthuysen
Tessa Straver
Bilal Chiba
Simon Leenaers
Lois Vermeent
Tim Bunnik

Wij verwelkomen:
27
Lotte Arts

1D
7
5
2C
3B
2D
1B

We wensen Lotte een HEEL leerzame en plezierige tijd
toe op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
Vrijdag 23 maart:

Nationale pannenkoekendag. Een aantal kinderen uit de groepen 5,
6 en 7 gaat pannenkoeken bakken in Isselwaerde.
Maandag 26 maart: Kunst Centraal: De Woordenspeeltuin (literair) voor de groepen 3
en 4.
Dinsdag 27 maart: Paasontbijt en Palmpaasviering voor de kinderen in de school.
Woensdag 28 maart: Bijeenkomst klankbordgroep: Periode tot aan de nieuwbouw.
Donderdag 29 maart: 08.30 uur: Paasviering in de ontmoetingskerk: U bent
van harte welkom!!
Mededelingen.
❖ Verkeersexamen groep 7.
Donderdag 5 april hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen.
We hebben hiervoor in de klas geoefend.
Later dit jaar zullen de kinderen ook een praktijk verkeersexamen afleggen. Daarvoor
moeten we nog een datum prikken i.s.m. de gemeente. Zodra daar meer over bekend is,
hoort u dit en zullen we ook uw hulp vragen bij het surveilleren.

❖ PAASFEEST.
WEET U HET NOG ?
● Het Paasontbijt is op dinsdag 27 maart.
Maakt u er samen met uw kind iets leuks van !
Voor drinken wordt gezorgd.
● De Paasviering is op donderdag 29 maart in de Ontmoetingskerk aan
de Poortdijk.
● De kinderen komen die ochtend naar de Ontmoetingskerk (zonder
fiets).
De kerk is open om 8.20 uur en de viering start om 8.30 uur
U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.
● De kinderen krijgen donderdag 29 maart een tien-uurtje van de
Paascommissie.
● Donderdagmiddag is (bij mooi weer) om 13.00 uur de ei-tik finale op het
schoolplein.
● Na de ei-tik finale gaan we samen met elkaar opruimen.
● Hieronder nogmaals de link waar u de Paasliedjes kunt vinden.
https://www.youtube.com/watch?v=qJiCL2kbFL0&list=PLsA0zXTWqCxrEYE8UT5G-Wk
yo0XHVuOOF

