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GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Naam
 roep
G
Rosalie van Tuyl
Jens Bunnik
Zoë van Dijk
Jennifer Woest
Vlinder Verhagen

Wij verwelkomen op school:
Meryem Firat
Twan van Maurik
Melle van Zwieten
Melat Biniam Tesfai
Jill van Engelen
Leon Mesu
Noud Verbaan
Fem Vijverberg
Romme Koolwijk
Jurrijn Krewinkel
Vigo de Vos
Tibbe Boom
Sarah Elgers
Féline de Vaal
Jill Wammes
Aerin van Berkum
Azra Elmali
Fayen Poort
Jennifer Woest
Seymen Karatas
Jena van Berkum
Elmali Tugra
Luca Borgers
Damian Stoker
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We wensen jullie een HEEL leerzame en plezierige tijd toe op
onze Fatimaschool!

Belangrijke data:
Maandag 3 september:
Woensdag 5 september;

Alle teamleden van SKIJ, Nicolaasschool en
Fatimaschool hebben een bijeenkomst over de
nieuwbouw.
Natuurles: Pannenkoeken groepen 1-2
Mededelingen.

❖ GOEDE START SCHOOLJAAR 2018-2019
Wat fijn om afgelopen maandag iedereen weer te ontmoeten! Zowel op de locatie aan de
Lage Biezen als aan de Touwlaan is iedereen weer enthousiast en leergierig gestart.
En wat wordt er al weer hard gewerkt aan een goed leef- en werkklimaat op beide
locaties.

W
 IJ WENSEN IEDEREEN EEN HEEL SFEERVOL EN
SUCCESVOL SCHOOLJAAR TOE.
❖ Lijst met NOODNUMMERS en andere relevante gegevens.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om het lijstje met gegevens, dat ALLE kinderen deze
week ontvangen hebben, ook dit schooljaar weer in te vullen en in te leveren bij de
groepsleerkracht.
Graag voor ieder kind apart z.s.m. een lijstje invullen.
Dan hebben wij alle juiste gegevens weer voor onze administratie. Ook is het fijn dat we
weten wie we kunnen bellen als uw kind ziek wordt tijdens schooluren. Er veranderen
ieder schooljaar meer zaken dan u zich van te voren kunt bedenken,
Op dit lijstje staan ook vragen m.b.t. buitenschoolse opvang en medische
bijzonderheden, allergieën en de vraag of wij uw kind een (kinder) paracetamol mogen
geven als het zich niet lekker voelt. Ook kunt u aangeven of u een keer in een klas iets
zou willen vertellen over uw beroep, hobby etc. Wij willen hier graag gebruik van maken
als dit past binnen de thema’s waar wij dit schooljaar mee gaan werken.
❖ OUDERKALENDER EN INFORMATIEBOEKJE
Vandaag ontvangt elk gezin het Informatieboekje 2018-2019.
Ook ontvangt u onze ouderkalender 2018-2019.
LET OP: Het blijkt dat de kerstviering er niet op vermeld staat! Deze zal zijn op
donderdag 20 december 2018. Ook de verjaardag van juffrouw Esther ontbreekt. Op
19 juli 2019 kunnen we met z’n allen voor haar zingen!
De mooie ouderkalender is mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Adves,
drukkerij Badoux, Color Glo Nederland, Groendiensten Reinaerde, Administratiekantoor
HaGe, Testo, De Vos Bouw, E.P.C. Parket, Perfect Events, Kinderfysiotherapie Groene
Biezen en Zuster Evie. Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage hieraan!
Mocht u de ouderkalender en/of het informatieboekje dubbel willen ontvangen dan kunt
u deze bij Selma of Martijn ophalen. Het informatieboekje komt ook op de website
van de school te staan.

❖ Meegeven LEERLINGENLIJSTEN groep 1 t/m 5
Op verzoek van veel ouders willen wij bij de volgende Infatimatief de leerlingenlijsten
met adres en telefoonnummer meegeven aan de kinderen uit groep 1 t/m 5.
Ouders geven aan dat het fijn is om de lijst te hebben als kinderen met elkaar
afspreken om te spelen.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan voor volgende week woensdag aan
Selma of Martijn doorgeven?
❖ FOTOTEAM:
Genieten jullie ook zo van alle mooie foto’s die op de website
staan? Die worden door ons fototeam gemaakt en er op
geplaatst. We zoeken uitbreiding! Met name voor de
kleutergroepen is het fijn als er mensen zijn die bij de
activiteiten wat foto’s kunnen maken. Wij hebben de camera………………. jullie de
handen??? Loop even langs bij Selma en Martijn voor meer informatie.

Oproepjes.
❖ GEZOCHT POPPENHUISMEUBELTJES EN VERKLEEDKLEREN
Het nieuwe schooljaar is begonnen en in groep 1/2C kunnen wij nog wat spullen
gebruiken. Voor het poppenhuis ben ik op zoek naar poppenhuismeubeltjes.
Verder zijn verkleedkleren welkom. Denk hierbij aan carnavalskleding, verkleedkleding
voor verschillende thema’s of kleding voor in de huishoek (netje jasjes, broeken, jurken,
schoenen). De kleding wel graag in kindermaten.
Inleveren mag bij juf Susanne in groep 1/2C.

