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29 maart t/m 4 april 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Maart
30
30
30

Max van den Berg
Jens Klein
Merlijn van Schie

1A
5
5

April
2
3

Salomon Brouwers
Nathan Vlietstra

4A
7

Wij verwelkomen:
2
Jasmin Coulet
4
Sam van den Belt

1C
1C

We wensen Jasmin en Sam een HEEL leerzame en
plezierige tijd toe op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:

Morgen en maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag
Woensdag 4 april:
Donderdag 5 april:

Kunst Centraal; groep 8: Oorlogsgeheimen.
Natuurles groep 4A: Ribbeltje is zijn geheugen kwijt.
Juf Ingrid staat voor groep 5.
Theoretisch verkeersexamen groep 7.
Kunst Centraal groep 3A: De woordspeeltuin

Mededelingen.
❖ Koningsdag 2018 IJsselsteinse Talentenshow : IJsselstein got talent!
De Oranjevereniging van IJsselstein wilt ook dit jaar op Koningsdag een talentenshow op
het grote podium organiseren. Nu willen ze zoveel mogelijk kinderen bereiken om hen uit
te nodigen hieraan mee te doen. Ben jij een podiumbeest? Heb jij een TALENT die je
aan heel IJsselstein wilt laten zien? DAN ZOEKEN WIJ JOU!! IJsselstein Got Talent is
een IJsselsteinse talentenjacht, die speciaal wordt georganiseerd op Koningsdag, 27
april, op het podium bij de Speeltuin Kloosterplantsoen. Opgeven doe je vóór 20 april a.s.
via het inschrijfformulier wat als bijlage met deze Infatimatief is meegestuurd. In de
bijlage van deze Infatimatief zit het inschrijfformulier.
❖ Paasviering.
Vanmorgen hebben we met elkaar een fijne, sfeervolle paasviering gehad in de
Ontmoetingskerk aan de Poortdijk.

❖ Thema’s bij de kleuters.
Beste ouders,
Na het project van landen gaan we na de paasvakantie beginnen met het project groeien
bloeien en lentekriebels en tuincentrum. In de klas heeft iedereen een bak met zaadjes
staan zodat de kinderen kunnen zien hoe iets groeit.
Heeft uw kind thuis iets wat bij dit thema past, dan mag dit mee naar school.
Denk aan een zakje aarde, zaadjes, gietertje, schepje, harkje.
In deze periode behandelen we de letters d & r.
De juffen van groep 1&2

