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5 april t/m 11 april 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
April
6
7
9
11

Tifany Duric
Hamza Firat
Luuk de Winter
Sue Valkenburg

Wij verwelkomen:
9
Stijn Wigmans
9
Senn van den Beld

2D
3A
3A
4B
1A
1B

We wensen Stijn en Senn een HEEL leerzame en
plezierige tijd toe op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
Vrijdag 6 april:
Maandag 9 april:
Woensdag 11 april:

Groep 4b: Buitenles natuur: Ribbeltje is zijn geheugen kwijt.
Groep 8: Vrijheidsfestival in het Fulcotheater.
Juf Frida groep 1-2C en juf Chantal groep 1-2D
Groep 4B gaat naar ‘de koeien van boer Jan’. De juffen en Sue
vieren hun verjaardagen. De gymles vervalt.
Donderdag 12 april: Martijn heeft tweedaagse; Selma aanwezig.
Mededelingen.
❖ HULP GEVRAAGD VOOR DE KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 20 APRIL
Wij zoeken nog heel veel hulpouders om spelletjes te begeleiden voor groep 3 t/m 7
tijdens de Koningsspelen op vrijdag 20 april.
Dus heeft u van 9 tot 12 uur tijd om te helpen (op het schoolplein): heel graag!!!!
U kunt zich aanmelden bij Chantal.vanrooijen@rkbsfatima.nl.
Alvast bedankt !

❖ Nieuws van de klankbordgroep tot aan de nieuwbouw.
De klankbordgroep (KBG) tot aan de nieuwbouw is woensdag 28 maart jl. weer bijeen
gekomen om verder te praten over alle zaken die van belang zijn bij het verhuizen naar
de tijdelijke locatie aan de Lagebiezen. Inmiddels is door de gemeente toegezegd dat de
Fatimaschool de locatie definitief gaat betrekken komende zomer.
Planning
Selma heeft, samen met Martijn van Nierop (ouder KBG), een gedetailleerde planning
opgesteld voor een goede voorbereiding op de verhuizing. Op 1 juni 2018 krijgt de
directie van de Fatimaschool de sleutel van de tijdelijke huisvesting. Dan kunnen direct
alle voorbereidingen starten om het gebouw gereed te maken voor de komst van de
leerlingen en het team. Doel is om zo kort mogelijk voor de zomervakantie te verhuizen
naar het andere pand. Zodra er een exacte datum is dan zullen we dit communiceren.
Locatie en omgeving
Zoals eerder gemeld wordt er naast de tijdelijke locatie ook gebruik gemaakt van twee
lokalen van de Nicolaasschool. Er worden tevens 4 noodlokalen bij de school geplaatst.
Een aantal leden van de klankbordgroep heeft met de directie gekeken naar het type
noodlokalen dat nu gebruikt wordt op een middelbare school in Woerden. Deze
noodlokalen waren van dusdanig goede kwaliteit dat de keuze op deze lokalen gevallen is.
Het parkeren heeft nog steeds de aandacht, aangezien de situatie qua toegang en
parkeren niet optimaal is. De klankbordgroep kijkt naar de opties ter verbetering van de
situatie. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de
fietsenstalling. De huidige stalling is te krap voor alle fietsen.
En verder……
De verhuizing naar de tijdelijke locatie heeft helaas gevolgen voor de bijdrage voor de
zwemlessen voor leerlingen van groep 4 en 5. Omdat de locatie verder van het zwembad
af ligt zal er vanaf het nieuwe schooljaar busvervoer worden ingezet. Hierdoor zal de
eigen bijdrage voor de zwemles verhoogd worden. De hoogte van de nieuwe bijdrage is
nog niet bekend.
De klankbordgroep buigt zich de komende tijd regelmatig over de activiteiten rondom
de verhuizing, we zullen hier regelmatig over communiceren. Ook krijgen alle leerlingen
en ouders vóór de verhuizing de mogelijkheid om de tijdelijke locatie te bekijken.
Mochten er desondanks vragen zijn, spreek ons dan vooral aan!
Met vriendelijke groeten van de klankbordgroep:
Martijn van Nierop, Cindy van Veen, Betsy Krattley, Angela Mulder, Linda van Zwieten,
Mark van der Vusse, Kim Droog, Bart Kouters, Karin Goyen, Ingrid Huijten, Xandra
Resink, Mariët van Rooijen, Martijn Steur en Selma van Wijk
❖ BEDANKJE.
Het is alweer even geleden maar toch willen wij nog even stilstaan bij het gezellige
carnavalsfeest afgelopen februari. De kinderen hebben weer volop genoten. Mede door
alle hulp van opa’s, oma’s en ouders. Ook willen wij graag onze sponsoren: Bas en Jill
Valkenburg ontzettend bedanken. Dankzij al deze hulp hebben wij weer een topfeest
neer kunnen zetten.

❖ IJSSELSTEINLOOP 19 mei.
Is uw kind (zijn uw kinderen) al ingeschreven ? Het kan nog tot 2 mei !
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…... ??
Inschrijven kan op: www.ijsselsteinloop.nl onder het kopje: “Inschrijven
Rabobank IJsselsteinloop 4 Kids”
❖ BUITENLESSEN GROEPEN 4A EN 4B IN HET IJSSELSTEINSE BOS.
Woensdag zijn we met groep 4A in het ijsselsteinse bos geweest om Ribbeltje (een
pissebed ) te helpen om zijn geheugen weer terug te vinden. Ondanks de slechte
weersvoorspellingen was het heerlijk weer om in het bos te zijn. We hebben zijn
leefomgeving onderzocht en leuke spelletjes gedaan. Vrijdag gaat groep 4B dezelfde les
volgen. Wij danken alle ouders en vrijwilligers die ons geholpen hebben, want zonder hen
was dit niet mogelijk.

❖ STAGIAIRES.
Vanaf maandag 9 april zullen Nina van Doorn en Jivaro Vyent (2 oud leerlingen) 3 weken
stage volgen op onze school. Ze zitten nu in VMBO 3 van het Cals college en de deze
stage is een onderdeel van het derde leerjaar. Jivaro loopt 3 weken mee met groep 3B
en Nina met 4A. We wensen ze een leuke en leerzame tijd toe.

