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26 april t/m 16 mei 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
April
28
28
30
Mei
2
3
3
3
6
6
6
7
9
10
11
11
11
12
12
13
15

Kim Dijkstra
Luisa Ruseler
Ilse Arts

6
7
2A

Mira Vonk
Jools van Baaren
Liv van Beusekom
Florine Stekelenburg
Sophie van Amersfoort
Soumaya Nurmohamed
Hidde Sluijs
Zoey van Ieperen
Bram Griffioen
Diede Vrees
Anna Michel
Bibi Stoopendaal
Niek de Vries
Dex van Beusekom
Fay van Zon
Nova Lens
Nynke Kampen

5
1D
1B
8
8
4A
7
5
2A
5
3B
2C
3B
3B
3B
4B
5

Wij verwelkomen op 14 mei:
Sofie Doeve

1C

We wensen Sofie een HEEL leerzame en plezierige tijd
toe op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei: MEIVAKANTIE
Maandag 14 mei:
Speelgoeddag groepen 1-2
Juffrouw Sandra voor groep 5
Dinsdag 15 mei:
Groepen 1-2: Kunst Centraal: Over een kleine mol….
Woensdag 16 mei:
Juf Ingrid staat voor groep 5
Donderdag 17 mai:
Groep 5: Kunst Centraal: Instrumentencircuit Amicitia
Vrijdag 18 mei:
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn VRIJ.

Vrijdagmiddag: Crea circuit groepen 5 t/m 8!

Mededelingen.
❖ KONINGSSPELEN: HULPOUDERS BEDANKT!
Wat was het een gezellige, zonnige en vooral sportieve dag met de Koningsspelen!
Dit hadden we niet kunnen doen zonder de hulp van de enthousiaste hulpouders, die met
de kinderen voor deze leuke dag hebben gezorgd! Allemaal bedankt voor jullie tijd en
inzet!!!
De foto’s zijn te vinden op de website: h
 ttp: 83.98.230.19:81 m.b.v. gebruikersnaam
'gast' en wachtwoord 'Begin-1'
❖ JUFFENDAG KLEUTERS 16 MEI
Op woensdag 16 mei 2018 vieren de juffen van de kleuterbouw gezamenlijk hun
verjaardag. Het thema van het feest is deze keer Indianen! De kinderen gaan
avonturen beleven! Zij mogen deze dag verkleed komen als indiaantje. Eten en
drinken in de ochtend wordt door de juffen verzorgd. Het is wel de bedoeling
dat de kinderen deze dag zelf hun lunch m
 eenemen. De voorbereidingen voor
het feest zijn al in volle gang! De hulp van ouders is bijna rond!
We hebben er zin in! Na deze dag zal het thema Indianen in de groepen nog een
poosje doorleven!

❖ SPORT en CULTUURMIDDAG op het Podium !!!
Graag maken wij jullie attent op de gratis sport- en cultuurmiddag op vrijdag 11 mei
van 13.00 - 17.00 uur bij Podium IJsselstein. Deze middag wordt georganiseerd door
Buurtcoaches Vitaal IJsselstein, waarvan Kunst Centraal ook onderdeel uitmaakt.
Kinderen kunnen gratis kennismaken met verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Klik
op deze link voor de flyer! Sport- en Cultuurmiddag 11 mei
❖ WELKOM!
Na de zomer zal Madelinde de Klein ons Fatimateam komen versterken. Madelinde werkt
nu nog op de Gerardus Majella in Cabauw binnen onze eigen stichting Trinamiek. Met de
precieze groepsverdeling van volgend jaar zijn we druk bezig. We houden u op de
hoogte.
❖ FATIMA CREA CIRCUIT:
Door de aanmelding van 3 ouders kunnen we dit schooljaar het Fatima crea circuit door
laten gaan. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan 3 vrijdagmiddagen (18+25 mei én 8
juni), groepsdoorbrekend aan de slag met een onderdeel naar keuze: houtbewerken,
textiel, techniek, papier-maché en schilderen.

❖ IN HET ZONNETJE:
Zonder de hulp van opa’s/oma’s/vaders/moeders kan
een school als de Fatima niet functioneren als dat we
nu doen. Extra lezen, ondersteunen bij BOUW!,
helpen in de schoolbieb, website, zaterdag
houtschors kruien, helpen bij het overblijf, helpen bij
de evenementen en noem maar op. Zo zijn ook elke
maandagochtend Xiomara, Angela, Julie en Joan in de
teamkamer aanwezig die onder het genot van een
bakje koffie allerlei hand- en spandiensten doen. Ze
knippen, lamineren, sorteren, nieten boekjes etc. etc.
Hier zijn de dames al druk bezig voor de juffendag
van de groepen 1-2.
❖ VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Meivakantie en Pasen:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

❖

zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019
Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Maandag 10 juni 2019
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Nieuws van de klankbordgroep tot aan de nieuwbouw

Op woensdag 18 april jl. was er weer een vergadering van de klankbordgroep (KBG) tot aan de
nieuwbouw. Tijdens de vergadering zijn een aantal belangrijke zaken rondom de tijdelijke huisvesting
besproken. Hieronder volgt een terugkoppeling.

Planning
Het streven is dat de kinderen het schooljaar gewoon afmaken op onze huidige locatie aan de
Touwlaan.
Natuurlijk zullen alle kinderen voor de verhuizing al een kijkje gaan nemen op de tijdelijke locatie aan
de Lage Biezen. Maar we willen ook de ouders een mogelijkheid geven om een keer te gaan kijken.
Hier wordt momenteel een datum voor gepland.

Locatie en omgeving
Er is door de klankbordgroep en het team opnieuw gekeken naar de verkeerssituatie op de Lage
Biezen. Samen met de gemeente zijn we nog in overleg over diverse scenario’s waarbij veiligheid
bovenaan staat. Ook zijn we met kinderopvang SKIJ aan het overleggen of voorschoolse opvang op de
locatie Lage Biezen mogelijk is. Hiermee kunnen we de verkeersdrukte in de ochtend wat spreiden.
Zodra hier meer duidelijkheid over is dan zullen we dit direct communiceren.
De fietsenstalling bij het tijdelijke gebouw is te klein. Om goed in kaart te kunnen brengen hoeveel
ruimte voor fietsenstalling er moet komen is er op verschillende dagen tijdens diverse
weersomstandigheden gekeken naar het aantal fietsen in zowel het fietsenhok als daarbuiten.
Daarnaast is het de verwachting dat er, gezien de ligging van de tijdelijke locatie, meer kinderen met
de fiets naar school zullen komen. Er wordt in overleg met de gemeente verder nagedacht hoe er
meer ruimte voor fietsen bij de locatie aan de Lage Biezen gecreëerd kan worden.

Bezetting lokalen
Eerder informeerden we al dat er bij de tijdelijke locatie 4 noodlokalen geplaatst worden om de
groepen te kunnen huisvesten en dat er daarnaast gebruik gemaakt wordt van 2 lokalen in de
Nicolaasschool. De directie is met de Nicolaasschool in gesprek om te bekijken welke groepen er op
die locatie geplaatst kunnen worden. Er wordt naar gestreefd een indeling te maken die passend is
voor zowel de kinderen als de grootte van de groepen. Na de volgende vergadering zullen we hier
meer over vertellen.

Gymlessen
Omdat de tijdelijke gymzaal aan de Touwlaan gaat verdwijnen is gekeken naar andere locaties voor
de gymlessen: Het Heem en de IJsselhal. De afstand tot beide sporthallen is nagenoeg gelijk vanaf de
Lage Biezen. Bij de gemeente is nu aangevraagd of er 2 keer per week in de IJsselhal gegymd kan
worden door onze school.

Zwemlessen
In ons vorige nieuwsbericht gaven we al aan dat we vanaf het nieuwe schooljaar busvervoer moeten
gaan inzetten voor het vervoer naar de zwemlessen. Er is door de klankbordgroep naar verschillende
alternatieven gekeken maar helaas zijn deze niet haalbaar. De prijzen voor deelname aan het
schoolzwemmen zullen hierdoor stijgen. Helaas hebben zowel de gemeente als de stichting geen geld
beschikbaar om de school hierin tegemoet te komen.
Voor een half jaar (20 zwemlessen) betaalt u € 51,-. Dat is € 2,55 per zwemles inclusief vervoer met
de bus.
Op 16 mei 2018 is de volgende vergadering van de klankbordgroep. Zijn er vragen? Stel ze ons gerust!
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

