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

Naam

Groep

Simon Jansen
Joost Dankbaar
Dinand Koolhof

4A
1C
4B

April
19
25
25

Belangrijke data:
Vrijdag 20 april:
Koningsspelen
Maandag 23 april:
Kunst Centraal groep 8: Dit herdenken wij!
Woensdag 25 april: Juf Chantal in groep 1-2D
20.00 uur: FatimaFamilieDag bijeenkomst voor de commissie
Donderdag 26 april: Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad op het servicebureau
Bij deze Infatimatief informatie over de Avondvierdaagse en de FatimaFamilieDag
Mededelingen.
❖ KONINGSSPELEN
Morgen (vrijdag 20 april) vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats! Het belooft een
zeer zonnige, gezellige en vooral sportieve dag te worden. En heel fijn: we hebben
genoeg hulpouders! Alvast bedankt voor jullie hulp!
We zouden het leuk vinden als de kinderen in oranje (of rood, wit, blauw) gekleed zijn.
Sportieve kleding en schoenen is het advies. Omdat het grootste deel van het
programma zich buiten afspeelt, adviseren wij u ook uw kind(eren) in te smeren met
zonnebrandcrème.
Het is de bedoeling dat de kinderen gewoon hun eigen tienuurtje en lunch meenemen.

❖ SCHOOLVOETBAL: deelnemende kinderen om 13:00 u naar huis! Wie van de
ouders wil een team leiden / coachen?
Zoals u in de voorgaande Infatimatief heeft kunnen lezen, worden na de meivakantie de
schoolvoetbaltoernooien weer gehouden. Op woensdag 16 mei zijn de jongens van groep
8 aan de beurt. Aangezien de wedstrijden om 14:00 u beginnen, mogen de kinderen die
meedoen al om 13:00 u naar huis, zodat zij op tijd op het voetbalveld kunnen zijn.
Op 23 mei is het de beurt aan de meisjesteams van groep 8 en van groep 5/6 gemengd.
Ook zij mogen die dag om 13:00 u naar huis of op school opgehaald worden. Kinderen die
niet meevoetballen, blijven gewoon tot 14:15 u op school.
Tot slot op 30 mei het jongensteam van groep 5/6 en twee gemengde teams van groep
4. Ook voor hen geldt hetzelfde.
Van de ouders van de deelnemende kinderen vragen wij of zij ervoor kunnen zorgen dat
de kinderen op tijd op het voetbalveld zijn. De juffen en meester Frans blijven met de
rest van de groep op school tot 14:15 u en kunnen dus ook NIET op tijd op t voetbalveld
zijn. De leerkrachten komen zo snel mogelijk na 14:15 u naar het voetbalveld.
Daarom vragen wij aan de ouders dringend of de leiding/coaching overgenomen kan
worden door één of meerdere ouders. Als u dat wel leuk zou vinden, neem dan contact op
met de betreffende meester of juffen.
Vorige week heeft in de Infatimatief een oproep gestaan wie van de ouders op 23 mei óf
op 30 mei een paar wedstrijdjes wil fluiten bij het schoolvoetbal. Daar heeft tot op
heden NIEMAND op gereageerd…!
Het is deelnemende scholen verplicht om minstens één scheidsrechter per dag te
leveren, ANDERS KAN DE SCHOOL VAN DEELNAME WORDEN UITGESLOTEN !
Dat kunnen we onze kinderen, die erg enthousiast zijn dat ze kunnen meevoetballen,
toch niet aandoen ? Dus hier nogmaals de oproep: Meldt u zich a.u.b. bij meester Gerard.
Wij hopen op uw begrip en medewerking bij het schoolvoetbal !

❖ LEVEN IN VRIJHEID: 4 en 5 MEI.
Jaarlijks viert stichting VrijheidsFestival IJsselstein (VFIJ) met alle
IJsselsteinse scholen dat wij en jullie in vrijheid leven. Dat ‘leven in vrijheid’ niet
vanzelfsprekend is, wordt in heel Nederland benadrukt op 4 en 5 mei. De
Oranjevereniging IJsselstein organiseert ieder jaar op 4 mei de dodenherdenking
en op 5 mei het bevrijdingsfeest. Alle kinderen van groep 8 zijn uitgenodigd om bij
de dodenherdenking op 4 mei in IJsselstein aanwezig te zijn. Er zal een krans
gelegd worden en de kinderen die er zijn mogen een roos bij het monument
plaatsen. Op de website van de Oranjevereniging kunt u het programma met de
tijden nalezen: http://www.orvij.nl/programma-4-mei.html
Dit jaar heeft stichting Vrijheidsfestival IJsselstein voor de 10e keer een viering
gehouden in het Fulcotheater. Alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen en de
1e klassen van het voortgezet onderwijs in IJsselstein waren aanwezig, om met
elkaar stil te staan bij wat het betekent dat we leven in vrijheid. Een aantal
kinderen heeft tijdens deze viering een bijdrage geleverd voor dans of toneel, er
was een woordje van burgemeester Patrick van Domburg en ook het Veteranen
Instituut kreeg een plek in de voorstelling. In aanloop naar deze viering is aan alle
scholen gevraagd een ontwerp te maken voor een knikkertegel rondom het thema
Vrijheid. Deze ontwerpen hangen tentoongesteld in het gemeentehuis. Omdat
VFIJ dit jaar 10 jaar bestaat, hebben alle scholen hun eigen knikkertegel en een

heel mooi boekenpakket gekregen. Onze dank daarvoor! Foto's van deze viering
kunt u vinden op de website: http://www.vfij.nl

❖

OPROEP BIEBOUDERS WIE KOMT ONS HELPEN??

Wij hebben een viertal zeer enthousiaste mensen ouders/oma die zorgen dat de
schoolbibliotheek goed draait. Wij zoeken nog versterking van ouders/opa’s/oma’s.
Wie wil(len) het bibliotheek team komen versterken. Op dit moment is de bibliotheek op
maandag aan het einde van de ochtend en op de donderdag aan het begin van de ochtend
geopend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selma of Martijn.

