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O.L.V. van FATIMASCHOOL
R.K. basisschool
directie: Martijn Steur en Selma van Wijk
Vanaf de herfstvakantie voor alle
groepen:
Lage Biezen 4
3401 NG IJsselstein
Postbus 40
3400 AA IJsselstein
☎030-6881898
06-28444606 (Martijn)
06-22200691 (Selma)
Een woord vooraf
Geachte ouders,
We starten het schooljaar 2018-2019 op twee locaties:
De groepen 7 en 8 starten op Lage Biezen 4, 3401 NG, IJsselstein; telnr. tot de
herfstvakantie: 06 19 51 41 10.
De groepen 1 t/m 6 zitten tot de herfstvakantie nog op Touwlaan 23, 3401 CA,
IJsselstein.
Vanaf de herfstvakantie zitten we met alle groepen aan de Lage Biezen tot de nieuwbouw
aan de Touwlaan gereed is.
In dit informatieboekje willen wij u informeren over een aantal belangrijke en
vooral ook praktische zaken. Dit boekje geldt voor het hele schooljaar 2018-2019.
Wilt u het daarom goed bewaren?
De informatie, die nu nog niet bekend is, krijgt u via de wekelijkse Infatimatief,
het informatiebulletin van de Fatimaschool. Via deze Infatimatief zullen wij u ook
informeren over de verhuizing van de groepen 1 t/m 6 naar de locatie Lage Biezen en de
ontwikkelingen betreffende de fusie met de Nicolaasschool en de nieuwbouw van het
kindcentrum aan de Touwlaan.
Naast dit informatieboekje is er ook onze schoolgids 2018-2019 waarin u uitgebreide
informatie vindt over o.a. de visie, de schoolorganisatie en het beleid van de school.
Zowel de schoolgids als het informatieboekje zijn ook te vinden op de website van onze
school.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe, waarin de kinderen met veel plezier
naar school komen om te leren, te spelen, te werken en te vieren.
Namens het team van de O.L.V. van Fatimaschool, directie Fatimaschool
Martijn Steur (ma, do, vr)
Selma van Wijk (di, woe)
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INFORMATIE OP ALFABET
Aanmelding kleuters

Ouders kunnen hun kind opgeven bij de directie van de school. Hiervoor kunt u een
afspraak maken. Alle “nieuwe” ouders krijgen dan een uitgebreide rondleiding door de
school, waarbij informatie wordt verstrekt. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te
stellen. Tevens wordt een inschrijfformulier meegegeven. Als dit is ingeleverd op school
volgt er schriftelijk een bevestiging van de inschrijving.
Als er geen plaats is, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Ouders krijgen hiervan
schriftelijk bericht. Het is verstandig om uw kind dan ook in te schrijven op een school
waar geen wachtlijst is.
Heeft er gezinsuitbreiding plaatsgevonden dan is het de bedoeling dat er voor dit broertje
of zusje ook een inschrijfformulier wordt ingevuld. (ook te downloaden van de website).
Ouders krijgen een aantal weken voordat hun kind vier jaar wordt, bericht om kennis te
komen maken met de leerkracht van hun kind. Er wordt dan afgesproken wanneer het kind
kan komen wennen.
Kleuters mogen vijf halve dagen in hun nieuwe klas komen kijken. Eén keer samen met
vader of moeder en daarna nog vier keer alleen. De vierjarige komt in principe naar school
op de dag nadat zij/hij vier jaar wordt en mag hele dagen meedoen.
Bij kinderen die in de maanden juni en juli 4 jaar worden, wordt in overleg afgesproken wat
er voor de vakantie aan wenmomenten mogelijk is. Zodra kleuters vijf worden, zijn ze
leerplichtig.

Adressen en namen
● Stichting Trinamiek
De Fatimaschool valt samen met 24 andere scholen onder het bestuur van stichting
Trinamiek. Het college van bestuur wordt gevormd door: de heer René van Harten
(voorzitter) en de heer Theo Klinkien.
Adresgegevens:
Stichting Trinamiek, Postbus 377, 3400 AJ IJsselstein
Bezoekadres: Boerhaaveweg 39, 3401 MN, IJsselstein
T: 030-6868444
E: info@trinamiek.nl
W: www.trinamiek.nl
● Contactpersonen van de school en vertrouwenspersoon van de Stichting Trinamiek
De school beschikt over contactpersonen die voor u kunnen bemiddelen naar de externe
vertrouwensperso(o)n(en) van de stichting.
Contactpersonen van de school: Ingrid Huijten; ingrid.huijten@rkbsfatima.nl
Marleen Brekelmans: marleen.brekelmans@rkbsfatima.nl
Coördinator Sociale Veiligheid: Frida Beijl:
ib@rkbsfatima.nl
Ten behoeve van werknemers van de stichting zijn als externe vertrouwenspersoon
beschikbaar:
Dhr. R. (Roelof-Jan) de Wild
06 22669370
r.de.wild@gimd.nl
Mw. A. (Annelies) Hubers
06 41887572
a.hubers@gimd.nl
Ten behoeve van ouders is beschikbaar:
Mw. R. (Rita) Wielemaker
06 10736743
r.wielemaker@gimd.nl
De dichtstbijzijnde GIMD-gesprekslocatie is: Utrecht, Kanaalweg 16 A-F
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● Gemeente (afdeling onderwijs):
Stadskantoor, afdeling onderwijs. De leerplichtambtenaren, zijn via afdeling onderwijs van
de gemeente te bereiken onder nummer 030 6814030, tijdens kantooruren.
Het e-mailadres: leerplicht@ijsselstein.nl
● Inspectie:
Inspectie van het basisonderwijs
Tel.: 1400; informatie rijksoverheid
Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
● Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen:
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 079-3232370.
● GGD Regio Utrecht
Postadres: Postbus 51
3700 AB Zeist
Tel.: 033 4600046

E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
www.ggdru.nl

● Centrum voor Jeugd en Gezin
Kasteellaan 1
3401 AE IJsselstein

Tel.: 030 8802260
www.cjgijsselstein.nl

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse wordt gelopen op vier avonden, van maandag t/m donderdag.
Er is besloten om de kleuters niet via school in te laten schrijven omdat we merken dat de
kleuters in de week van de avondvierdaagse erg moe en hangerig zijn. Mocht u toch met uw
kleuter aan de avondvierdaagse willen deelnemen dan kunt u zich bij de organisatie van de
avondvierdaagse bij zwembad De Hooghe Waerd inschrijven.
De organisatie van de avondvierdaagse voor de groepen 3 t/m 8 is in handen van de
ouderraad. De afstand bedraagt in principe 5 km voor de kinderen van de groep 3 t/m 5 en
10 km voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Team en ouderraad hebben voor de
avondvierdaagse een protocol opgesteld. De ouders krijgen dit protocol van tevoren
aangeboden, met het verzoek dit door te nemen en de afspraken na te komen.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Buitenschoolse kinderopvang (BSO)

U bent vrij in uw keuze van buitenschoolse opvang. De kinderen die gebruik maken van een
voorziening van buitenschoolse kinderopvang blijven in de school wachten en worden door
medewerkers van de kinderopvang van school opgehaald.
Mogelijkheden van buitenschoolse opvang:
● Kinderopvang SKIJ; Adres BSO: Touwlaantje: J.W. Frisolaan 2, 3401 AX,
IJsselstein.
tel: 06-15012236, s
 kij@skij.nl, www.skij.nl
● BSO IJsselstein, Planetenbaan 44, 3402 HP, IJsselstein: www.bso-ijsselstein.nl
Telefoon: (030) 6886419, e-mail: i nfo@bso-ijsselstein.nl.
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●

BSO Olle’s Clubhuis is gevestigd aan de Merkelbachlaan 2, 3404 EX te IJsselstein.
Telefoon: (030) 6869905, e-mail: ollesclubhuis@smallsteps.info
BSO JungKidz, Panoven 60, 3401 RB, IJsselstein.
Telefoon: 030-6887824: E-mail: info@bso-jungkidz.nl
Kidslodge. Zij zijn gehuisvest in het clubhuis van de hockeyvereniging op het
sportcomplex IJsseloever aan de Zomerdijk 42b, 3402 MJ, IJsselstein.
Telefoon: 06- 57566506 of (030) - 6361062 E-mail: info@kidslodge.nl
BSO Kinderkwartier: Televisiebaan 106A, 3402 VH, IJsselstein.
Telefoon: 030-6871353, www.kinderkwartier-ijsselstein.nl

Na de herfstvakantie is er ook de mogelijkheid tot voorschoolse opvang door
SKIJ in de Fatimaschool op de locatie Lage Biezen.
Centrale eindtoets basisonderwijs

De Centrale eindtoets van groep 8 zal op 16, 17, en 18 april 2019 afgenomen worden.
Overigens worden vanaf groep 3 in alle klassen Cito-toetsen voor diverse vakken
afgenomen.

Culturele commissie

De culturele commissie verzorgt ieder schooljaar in samenwerking met Kunst Centraal
activiteiten in de vorm van tentoonstellingen en voorstellingen op het gebied van dans,
toneel, muziek, beeldende kunst, film, cultuur enz. Mede dankzij subsidie van de gemeente
IJsselstein kan er ieder jaar een volledig “kunst en cultuurmenu” worden samengesteld
voor alle leerlingen van de basisscholen. Aan het einde van de basisschoolperiode zijn
allerlei verschillende kunstdisciplines voor ieder kind aan bod geweest en hebben de
kinderen kennis gemaakt met het cultureel erfgoed van de gemeente IJsselstein.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Met het oog op de hoge studiekosten in het voortgezet onderwijs kan het voor ouders van
leerlingen in groep 8 nuttig zijn om het adres te weten van de Dienst Uitvoering Onderwijs
waar u een bijdrage in de onkosten kunt aanvragen.
Adres: Postbus 30151, 9700 LB Groningen, www.duo.nl

Excursies

In diverse groepen worden er ook dit jaar excursies gehouden. Dit kunnen uitstapjes zijn
in het kader van een project van Kunst Centraal of Natuur en Milieu-educatie. In de
onderbouw sluit een excursie meestal aan op een thema dat in de groep centraal heeft
gestaan. In de midden- en bovenbouw kunnen de excursies vooraf gaan aan of volgen op een
wereldoriënterend onderwerp n.a.v. DaVinci.
In de eindgroep vinden excursies ook plaats in het kader van het verlaten van de school.
Voor begeleiding van de kinderen wordt hierbij regelmatig een beroep gedaan op de
ouders.

Feestdagen

De volgende feestdagen en feesten worden in het schooljaar 2018-2019 gevierd:
- Kerstmis
- Koningsdag
- Sinterklaasfeest
- Kinderboekenweek
- Carnaval
- Pasen
Verder zullen er per groep nog specifieke evenementen aan bod komen.
Hierover kunt u meer lezen onder de kopjes Excursies, Culturele Commissie en
Natuur- en Milieueducatie.
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Over de uiteindelijke vorm worden de ouders bericht via ons informatiebulletin: de
Infatimatief.
De wijze waarop de feestdagen gevierd gaan worden, hangt vaak samen met het thema of
een project.
Aan moeder- en vaderdag wordt in de groepen 1 t/m 4 aandacht besteed.

Fietsen

Voor de Locatie aan de Touwlaan: Veel kinderen komen graag op de fiets naar school. Onze
fietsenstalling heeft echter een beperkte ruimte. We stellen daarom de regel dat
kinderen, die dicht bij de school wonen, niet op de fiets mogen komen. Het fietsenhok kom
je aan de kant van de gymzaal lopend, met de fiets aan de hand, binnen en daar ga je ook
weer met je fiets aan de hand naar buiten.
Het stallen geschiedt op eigen risico. De school erkent geen aansprakelijkheid.
Fietsen op het trottoir of op de speelplaats is niet toegestaan. Op de stoep moeten de
kinderen met hun fiets aan de hand lopen. Dit betekent ook dat de kinderen het fietsenhok
niet in en uit mogen fietsen.
Voor de locatie Lage Biezen geldt: Woont u binnen 600 meter van school dan kunt uw
zoon/dochter lopend naar school komen.
Als uw kind binnen een straal van 600 m rond de school woont, maar zijn/haar fiets nodig
heeft om naar de gymzaal te fietsen, dan mag op deze dagen uw kind zijn/haar fiets
uiteraard ook bij school neerzetten.

Gevonden voorwerpen

Er blijven regelmatig spullen op school liggen, zoals broodtrommels, bekers, gymkleding,
mutsen, wanten, enz. We hebben op school een krat waarin deze voorwerpen verzameld
worden en waarin u kunt zoeken naar verloren spullen. U kunt hier ook Eduard Godschalk,
de conciërge, voor benaderen.

Informatie voor ouders van nieuwe vierjarige kleuters

Speciaal voor de ouder(s) van "nieuwe" leerlingen is een informatiepakket beschikbaar,
waarin veel wetenswaardigheden staan. Dit pakket wordt aan nieuwe ouders bij het
afspreken van de “wenochtenden” uitgereikt.

Jeugdgezondheidszorg (GGD)/ Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden.
Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG.
In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD
Midden-Nederland en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen.
Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of je kunt
binnen lopen op het inloopspreekuur.
Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op
de website van het CJG van uw gemeente : www.cjgijsselstein.nl
De GGD is kernpartner binnen het CJG.
De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
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De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun
ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen
te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele
vragen of zorgen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten
voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen.
Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat
uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.
Gezondheidsonderzoeken
U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De
gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe
is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onderzoek in groep 2 met ouders op
het JGZ, daarna in groep 7 zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders de directe
terugkoppeling. Bij groep 7 worden ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen.
Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind
naar het spreekuur te komen.
Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige
De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de
ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek.
U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als:
● Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolgonderzoek of een gesprek;
● Het consultatiebureau heeft aangegeven dat onderzoek of een gesprek gewenst is;
● De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur
voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.
Inloopspreekuur (0-12 jaar)
Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De
Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders en kinderen van 0-12 jaar.
Hier kunt u zonder afspraak terecht voor:
● Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind;
● Een extra keer wegen en/of meten;
● voedingsadvies
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog
teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar 033-4600046.
Daarnaast biedt de GGD opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de
mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts.
Vaccinaties DTP en BMR
De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen
een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het
jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren.
Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de
BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.
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Kerstkaarten en uitnodigingen voor verjaardagen

Kerstkaarten en uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen niet op school worden
uitgedeeld. We hebben ervaren dat dit pijnlijk kan zijn voor de kinderen die weinig kaarten
krijgen en/of weinig of nooit worden uitgenodigd voor feestjes.

Klassen Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar vindt een klassen informatieavond plaats, waarin
specifiek ingegaan wordt op de leerstof en werkwijze van de betreffende groep.
We raden iedere ouder, deze avonden van harte aan. Het verhoogt de betrokkenheid en de
samenwerking tussen ouders en school. De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen een
informatieavond betreffende het voortgezet onderwijs. Deze avond vindt meestal in
november plaats.

Kleding kleuters

Het is praktisch dat uw kind kleding draagt die gemakkelijk wasbaar is, aangezien er veel
wordt gespeeld en gewerkt met klei, zand, verf e.d. Ook is het prettig als de naam van uw
kind in de jas/tas staat. Kleuters herkennen vaak hun eigen jas/tas niet tussen de grote
hoeveelheid jassen die er hangen. Wij adviseren u, in verband met de veiligheid, om uw kind
geen sieraden te laten dragen naar school.

Kijk- en koffieochtend

De ouders van de groepen 1 t/m 3 worden in de gelegenheid gesteld om in kleine groepjes
een kijkje te nemen in de klas zodat u een beeld krijgt van hoe het er in de groep van uw
kind aan toe gaat. U kunt hiervoor intekenen op de aangegeven dagen. De lijst komt bij de
ingang van het lokaal te hangen.

Leerplicht

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de
school geregeld bezoekt. Elk kind moet gewoon elke dag naar school.
Toch komt het voor dat de ouders toestemming krijgen om hun kind tijdelijk niet naar
school te laten gaan.
* Vakantie buiten de schoolvakantie (art. 11 onder f en art. 13a)
Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in alle gevallen tijdig overleg plegen
met de directeur van de school. Een zorgvuldige behandeling van aanvragen voor verlof
buiten de schoolvakanties dient het belang van de leerling, de ouders en de school.
Samenwerking is daarin steeds de hoofdzaak.
Bij de wetswijziging in 1994 is nadrukkelijk bepaald dat de mogelijkheden om – buiten de
schoolvakanties – verlof te krijgen voor een gezinsvakantie, beperkt zijn tot die gevallen
waar het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om
een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties te organiseren. Uit de parlementaire
behandeling en de rechtspraak blijkt dat gedacht kan worden aan beroepen in de
agrarische sector, de horeca of de toeristische sector.
De bevoegdheid om een beroep op deze vrijstelling te beoordelen ligt bij de directeur van
de school, die op de aanvraag schriftelijk een besluit moet nemen. Een dergelijk besluit is
een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. In het besluit moet worden
aangegeven dat ouders bezwaar tegen het besluit kunnen aantekenen.
Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar, en dan voor ten hoogste tien
schooldagen worden verleend; deze periode mag nooit samenvallen met de eerste twee
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weken van het schooljaar.
De leerplichtambtenaar heeft geen bevoegdheden met betrekking tot het hier bedoelde
extra vakantieverlof. Wel kan de leerplichtambtenaar een adviserende rol spelen op
verzoek van de directeuren.
Bij verzuim is de directeur van de school verplicht een melding te sturen aan de
leerplichtambtenaar.
Als ouders van een leerling een aanvraag voor extra vakantieverlof hebben ingediend en
deze aanvraag is geweigerd, heeft leerplicht de volgende afspraken met de scholen
gemaakt:
Als de leerling niet op school is op de aangevraagde dag, hetzij door een ziekmelding,
hetzij zonder melding, zal de directeur telefonisch contact opnemen met het huisadres.
Bij geen gehoor zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht en deze gaat vervolgens op
huisbezoek om te controleren of de leerling thuis is. Mocht dit niet het geval zijn, zullen
ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op het Stadhuis bij de leerplichtambtenaar
om een verklaring af te leggen. Afhankelijk van de verklaring, kan de leerplichtambtenaar
besluiten een proces verbaal op te maken.”
Ook als ouders geen aanvraag voor verlof hebben gedaan maar er wel een vermoeden is van
afwezigheid vanwege vervroegde vakantie neemt de directeur contact op met leerplicht en
zal leerplicht actie ondernemen.
* Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden
(art. 11 onder g en art. 14)
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld
moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Wanneer het om ten hoogste tien dagen
in een schooljaar gaat (in één keer of in een paar gevallen bij elkaar opgeteld), dan is de
directeur van de school bevoegd een beslissing te nemen op een dergelijk verzoek van de
ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in één keer of wanneer de aparte
gevallen bij elkaar opgeteld hier bovenuit komen), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd
tot een beslissing. De leerplichtambtenaar moet uiteraard de opvatting van de directeur
kennen.
Een beslissing op een aanvraag tot verlof wegens andere gewichtige omstandigheden is een
besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht.
Voor het verlenen van verlof in geval van gewichtige omstandigheden is een aantal
richtlijnen opgesteld.
Verlof kan worden verleend:
- Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische
afspraak, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, voor de duur van de
verplichting.
- Voor verhuizing, ten hoogste één dag.
- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met
de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het
huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten.
- Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; duur in
overleg met de directeur van de school.
- Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten:
* in de eerste graad: ten hoogste vier dagen,
* in de tweede graad: ten hoogste twee dagen,
* in de derde graad: ten hoogste één dag.
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- Bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één of ten hoogste twee dagen,
afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de woonplaats wordt gehouden.
- Gezinsuitbreiding: ten hoogste één dag.
- Overige gewichtige omstandigheden: geldt alleen in zeer bijzondere gevallen, dus niet
voor carnaval, wintersport en dergelijke. Dit wordt beoordeeld door de directeur van de
school. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een
maatschappelijk werker te worden overlegd waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
Tenslotte zijn er echte uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden.
De regering heeft daarbij wel aangegeven dat het in beginsel moet gaan om
omstandigheden die buiten de wil en de invloed van de ouders of het kind liggen.
* Geen reden voor verlof:
- familiebezoek in het buitenland
- vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
- het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden
- een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie
te gaan
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
- als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben
* Religieuze feest- en gedenkdagen
De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult, maar
de ouders moeten dit ruim van tevoren laten weten.
Voorbeelden:
- Voor Hindoes: het Divali- en het Holifeest
- Voor Moslims: het Offer- en Suikerfeest
- Voor Joden: het Joods Nieuwjaar; de Grote Verzoendag; Loofhutten-, Purim-, Paas- en
het Wekenfeest
Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.
U kunt meer informatie krijgen over alles wat met de leerplicht samenhangt bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente IJsselstein.
De leerplichtambtenaren, zijn via de afdeling onderwijs van de gemeente te bereiken onder
nummer 686 17 53 en 686 18 31, tijdens kantooruren. Het e-mailadres:

leerplicht@ijsselstein.nl
Lichamelijke oefening

Spelles groep 1-2:
Elke dag wordt er ’s ochtends en ’s middags gegymd of, bij mooi weer, buiten gespeeld.
De kleuters gymmen in hun ondergoed en op blote voeten.
Indien kinderen voetwratten of eczeem hebben, verzoeken wij u dringend uw kind
gymschoenen mee te geven om tijdens de gymles te dragen, zodat besmetting wordt
voorkomen.
Het is gewenst om de kinderen kleding aan te geven die zij gemakkelijk zelf aan en uit
kunnen trekken.
Overige groepen:
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben gymlessen in de IJsselhal. Vanwege de
afstand zal groep 3 starten met één gymles in de IJsselhal en een extra spel/gymles op de
speelplaats.
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De kinderen dragen een korte broek, sportshirt of een gymnastiekpakje. Tevens
gym-schoenen die, i.v.m. de hygiëne, niet op straat mogen worden gedragen en geen zwarte
zool hebben. We dragen sokken voor de vochtopname.
Tijdens de gymlessen worden GEEN sieraden gedragen vanwege de veiligheid.
U wordt verzocht al deze spullen in een goede tas aan uw kind mee te geven.
De spullen moeten ook iedere dag weer mee naar huis worden genomen.
Wilt u erop toezien dat het ook inderdaad allemaal weer thuis komt?
Mocht uw kind om een of andere goede reden niet mee kunnen doen met de les, laat u ons
dit dan even door middel van een briefje of telefoontje weten.
De gymuren voor dit schooljaar zijn als volgt:
Maandag
08.30 - 09.15 uur: groep 8
09.15 - 10.00 uur: groep 6
10.00 - 10.40 uur: 4A eerste half jaar / groep 5A tweede half jaar
10.40 - 11.20 uur: 4B eerste half jaar / groep 5B tweede half jaar
11.20 - 12.00 uur: groep 3A
12.30 - 13.10 uur: groep 3B
13.10 - 13.55 uur: groep 7
Vrijdag:
08.30 - 09.15 uur: groep 8
09.15 - 10.00 uur: groep 7
10.00 - 10.40 uur: groep 4A
10.40 - 11.20 uur: groep 4B
11.20 - 12.00 uur: groep 5B
12.30 - 13.10 uur: groep 5A
13.10 - 13.55 uur: groep 6
Logopedie
Onze school is een samenwerking aangegaan met een vrijgevestigde logopediepraktijk.
De samenwerking zal resulteren in het consulteren van de logopedist bij vermoeden van
spraak- en of taalproblemen. Aan de hand van een observatie of onderzoek kan zij de
leerkracht (en ouders) advies geven over mogelijke hulp en ondersteuning. Mocht er uit
onderzoek naar voren komen dat een logopedische behandeling noodzakelijk is, dan kan zij
op verzoek van ouders deze behandeling op zich nemen.
Deze behandeling kan onder schooltijd op school plaatsvinden. De behandelingen vallen
onder de reguliere zorg en worden door de zorgverzekeraar vergoed.
Vroege en adequate hulp voorkomt grotere problemen op latere leeftijd.
Een ander voordeel van het bieden van logopedie op school is de korte communicatielijn
tussen de logopedist en het team van de school. Door deze korte communicatielijn kunnen
de logopedische adviezen ook inbedding krijgen binnen de klas of het onderwijsproces.
Waarom vroeg signaleren?
Het is belangrijk om spraak-/taalstoornissen zo vroeg mogelijk te signaleren. Advies of
een korte behandeling is dan meestal voldoende en er is minder kans op een blijvende
spraak-/taalstoornis met (mogelijke) gevolgen voor het verloop van schoolprestaties en
gedrag.
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Redenen van aanmelding kunnen zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vragen over het verloop van de taalontwikkeling. Bijvoorbeeld; een kind maakt
zinnetjes van 3 woorden, is dit normaal gezien zijn leeftijd?
Een kind lijkt mij niet te begrijpen. Ligt dit aan het gehoor of begrijpt hij/zij mij
echt niet. Hoe kan ik dit stimuleren?
Vragen over het verloop van de spraak ontwikkeling. Bijvoorbeeld; een kind zegt
/tis/ in plaats van /vis/, wat moet ik doen?
Vragen over meertalige ontwikkeling. Bijvoorbeeld; een kind leert 2 talen tegelijk
maar heeft moeite met het Nederlands, wat voor advies geef je aan de ouders?
Een kind duimt veel. Wanneer moet een kind stoppen met duimen?
Een kind kwijlt, wat kan ik daar aan doen?
Een kind heeft vaak zijn mond open. Is dit schadelijk voor het gebit en de
ontwikkeling?
Een kind stottert. Wat kan ik doen om dit te verminderen?
Vragen over slissen. De tong komt steeds tussen de tanden door. Gaat dit vanzelf
over?
Een kind heeft moeite met het horen van het verschil tussen klanken.(auditieve
vaardigheden).
Er zit ook dyslexie in de familie. Wanneer moet een kind naar een logopedist?
De stem van een kind klinkt al langer dan 3 weken hees. Is dit schadelijk voor de
stem?

Luizencontrole

Hoofdluis komt op iedere basisschool wel eens voor en geeft de nodige overlast op school
en voor u thuis. Daarom houden we op school preventief na iedere schoolvakantie een
“hoofdluiscontrole” bij alle kinderen van de school. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan
verzoeken wij u om dit schriftelijk aan de groepsleerkracht door te geven. Op de website
van de school staat onder het kopje ouders – participeren, meer informatie over het
luizenprotocol.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders hebben een wettelijk recht op medezeggenschap binnen de school. Van dit recht
kunnen ouders gebruik maken door middel van de MR.
Via de MR heeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het
onderwijs. De MR kan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles
wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen.
Het bestuur heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de
instemming van de MR nodig. De MR is een wettelijk orgaan dat bestaat uit gekozen
vertegenwoordiging. Elke twee jaar is er een verkiezing en ook u kunt zich verkiesbaar
stellen voor de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR komt zo’n 8 x per jaar in vergadering bij
elkaar.
De MR van onze basisschool bestaat uit twee geledingen:
● vertegenwoordigers van de ouders; op dit moment zijn dat: Heidi van de Koevering (
moeder van Luuk groep 2A),Martijn van Nierop (vader van Joost, groep 7 en Fleur
groep 5A) en Eveline Schell (moeder van Maurits, groep 4A en Aimée, groep 1D.
(indien nodig is er ook een ouder van de MR aanwezig bij de vergadering van de
Ouderraad). Heidi is ook aanwezig bij vergaderingen van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
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●

Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel; Mariët van Rooijen, Marina
Caspers en Saskia van Mourik..

De MR overlegt met directie en schoolbestuur over zaken als bijvoorbeeld: de besteding
van geld; beslissingen ten aanzien van het gebouw; het vaststellen van vakanties en
studiedagen; de inzet van gelden voor de formatie; de groepsbezetting; het kiezen van
lesmethodes voor vakken, verbetering in het onderwijs;
De MR heeft twee soorten rechten:
●

●

Instemmingsrecht: elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar
van wezenlijk belang zijn. Vooral de betrokkenheid van ouders bij het opstellen van
het schoolplan en de schoolgids is belangrijk. Via de Medezeggenschapsraad kunt u
uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.
Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies
vragen over hun plannen met de school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fusieplannen,
het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.

Leden van de MR dienen contacten te onderhouden met hun achterban, waaruit ze
tenslotte zijn gekozen. De MR kan bv. het team of de ouderraad raadplegen c.q.
informeren bij vragen waar de MR advies of instemming over dient te geven.MR leden zijn
niet wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen, maar ze wordt wel geacht namens
de achterban te spreken. Deze informatieplicht van de MR ten behoeve van de achterban
is wel wettelijk vastgelegd. Dit geeft aan hoe belangrijk de communicatie tussen de
ouders, personeel en de MR leden is.
Rechtstreeks contact met de achterban (bv. op het schoolplein, informele bijeenkomsten,
vergaderingen en activiteiten) heeft altijd de voorkeur.
Van de medezeggenschapsraad heeft één lid zitting in de Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen van de stichting Trinamiek zijn
vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht over de aangelegenheden
die voor alle scholen gelden, bijvoorbeeld als het gaat om een bestuursformatieplan,
begroting van de stichting, bovenschools Arbo beleid.
Heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u deze sturen naar: mr@rkbsfatima.nl

Mobiele telefoons

Mocht u het nodig vinden om uw kind een mobieltje mee naar school te laten nemen, dan
gelden de volgende afspraken:
Onder schooltijd de mobiele telefoon uitzetten. Het maken van filmpjes of foto’s met
mobieltjes zonder afspraak met de leerkracht is onder schooltijd te allen tijde verboden.
Indien wij constateren dat er gefilmd of gefotografeerd is, zullen wij het mobieltje
afnemen en er op toe zien dat de opnamen worden gewist. Wij accepteren ook geen
aansprakelijkheid voor beschadiging of diefstal van het mobieltje van uw kind.
De kinderen werken soms met een telefoontje, welke wordt gebruikt als mini-tablet. Dan
wordt er bv. een Kahoot gespeeld.

Natuur- en Milieueducatie (NME) / Buitendienst

In IJsselstein is er een dienst Natuur- en Milieueducatie, Buitendienst, ten behoeve van
het natuur-onderwijs op de scholen. Wij maken gebruik van leskisten, projectmateriaal en
gastlessen ter ondersteuning van ons natuuronderwijs.
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Ochtendpauze en lunchpauze

In de ochtendpauze kunnen de kinderen een gezond tussendoortje eten en/of drinken
zoals: fruit, een beker water, melk, karnemelk, pakje drinken e.d.
Dinsdag en donderdag zijn de FRUIT en GROENTE dagen; SCHOOLGRUITEN.
Woensdag is WATERDAG
Een verzoek met betrekking tot de kinderen van groep 1/2: Wilt u fruit geschild/gepeld
meegeven?
Omdat snoep en fris uit blik niet onder de categorie gezond valt, willen wij u vragen uw
kind dit soort versnaperingen niet mee naar school te geven.
Wilt u s.v.p. de naam van uw kind en de groep waarin het zit, vermelden op bakjes, pakjes
etc. van zowel het 10-uurtje als van de lunch?

Ophalen van de kinderen tot aan de herfstvakantie op de Touwlaan

We vinden het fijn als u uw kind komt brengen en halen. Wilt u bij het halen, binnen het
hek wachten, dus op het kleuterplein.
We vragen u –zoveel mogelijk- te voet of per fiets te komen, aangezien we bij de school
weinig parkeerplaatsen hebben.
Wanneer u toch met de auto komt, wilt u dan van de parkeerplaats van “Het Kruispunt”
gebruik maken?
De parkeerplaatsen bij school zijn namelijk gereserveerd voor de teamleden. Ook zouden
er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als ouders op de kleine parkeerplaats gaan
parkeren terwijl op dat moment veel kinderen de school in- of uitgaan.
Het is NIET toegestaan om bij de huisartsenpraktijk ‘t Steijn te parkeren voor het halen
en brengen van uw kind(eren).
We verzoeken de ouders die hun kind met de fiets komen ophalen om hun fiets niet in de
doorgang naast de parkeerplaatsen of tegen het hek tegenover de ingang van de
fietsen-schuur te plaatsen. De ruimte op dit trottoir is nodig voor komende en
vertrekkende ouders en kinderen. Let ook op dat u de fiets niet te dicht bij geparkeerde
auto’s zet i.v.m. beschadigingen wanneer de fiets omvalt.

Ophalen van de kinderen op locatie Lage Biezen
U ontvangt voor de herfstvakantie informatie over het ophalen van de kinderen op
de locatie Lage Biezen.
Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich inspant om samen met de
leerkrachten leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van de school. Deze
activiteiten staan los van het reguliere lesprogramma. Te denken valt aan jaarlijks
terugkerende evenementen zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, carnaval
en de avondvierdaagse. Daarnaast zijn er ook "losse" projecten, waar de ouderraad bij
wordt ingezet, zoals de Fatima familiedag. Ook het schoolreisje en het afscheidsfeest van
groep 8 zouden niet plaats kunnen vinden zonder de inzet van de ouderraad.
Verschillende commissies, waarin zowel leerkrachten als ouderraadsleden zitting hebben
coördineren bovenstaande activiteiten.
Ouderraadsleden proberen zoveel mogelijk andere ouders en verzorgers bij de feesten te
betrekken. Ze kunnen immers niet alles alleen en vragen regelmatig om hulp. Deze hulp
varieert van het helpen versieren van de school in kerstsfeer tot het helpen tijdens de
verschillende activiteiten.
Om bovengenoemde evenementen te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad per kind elk
jaar een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is momenteel 30 euro per leerling.
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Mocht het om financiële redenen moeilijk zijn om deze vrijwillige bijdrage te voldoen dan
kunt u een beroep doen op:
❖ Stichting Leergeld of U-pasregeling.
Voor Stichting Leergeld vindt u meer informatie op: www.leergeld.nl
Door bij het tabblad regio’s op Utrecht te klikken, vindt u IJsselstein. Daar vindt u de
contactgegevens. De directeur kan u ondersteunen bij een aanvraag bij Stichting Leergeld.
Voor de U-pasregeling vindt u meer informatie op: www.u-pas.nl
Kijk ook onder het kopje U-pas in deze informatiegids.
De leden van de Ouderraad vergaderen één keer per maand op een maandagavond.
Tijdens deze vergadering wordt de voortgang in de verschillende commissies besproken.
Daarnaast vertelt een lid van het managementteam wat er zoal binnen de school speelt op
dat moment. Ook iemand uit de medezeggenschapsraad is, indien wenselijk, bij deze
bijeenkomst aanwezig.
Iedereen kan lid worden van de ouderraad. Er worden verkiezingen gehouden als zich
meerdere kandidaten aanmelden. Het is een erg leuke manier om de school, de
leerkrachten en de kinderen beter te leren kennen. Het vergt enige tijd en inzet, maar het
is zeker de moeite waard. Ouders, die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen via
de mail: or@rkbsfatima.nl. U kunt dan bijvoorbeeld eens een vergadering bijwonen om te
kijken of het iets voor u is. Ook met vragen kunt u terecht op het genoemde emailadres,
maar u kunt natuurlijk ook één van de leden op het plein aanspreken.
De samenstelling van de ouderraad is momenteel nog niet compleet. Een aantal leden
treedt af. Zo gauw de namen bekend zijn zullen wij deze vermelden in onze nieuwsbrief, de
Infatimatief, en op de website:

Passend Onderwijs; Samenwerkingsverband Profi Pendi
Profi Pendi is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs. Het
bestaat uit 15 deelnemende besturen van 79 scholen in de regio Houten, Lopik, Nieuwegein,
Vianen en IJsselstein.
Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met
ouders dat elke leerling een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.
Hierbij werken we nauw samen met externe partners, waaronder Centra voor Jeugd en
Gezin.
In het samenwerkingsverband werken de scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen.
Zie voor meer informatie onze website: www.rkbsfatima.nl onder kopje: info – passend
onderwijs – inleiding of www.profipendi.nl

Rapportage

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een verslag mee
naar huis. Kleuters die ten tijde van de uitreiking van het verslag pas net op school zitten,
krijgen een “praatpapier “mee.
N.a.v. het eerste schoolverslag vinden de 10-minutengesprekken plaats.
Als het tweede verslag voor groep 3 t/m 8 begin juli meegaat, nodigt de leerkracht zelf de
ouders uit waarmee hij/zij nog een 10-minutengesprek wenst. Mocht u een gesprek wensen
dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.
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Voor groep 3 t/m 8 is er ook een 10-minutengesprek in september, waarin we het
welbevinden van uw kind en de eerste bevindingen van de leerkracht zullen bespreken aan
de hand van een “praatpapier”.

Schoolbibliotheek

Wij hebben een eigen schoolbibliotheek waar de kinderen boeken uit kunnen kiezen om in
de klas te lezen. In onze schoolbibliotheek zijn leesboeken en informatieve boeken te
vinden.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Er worden klassenfoto’s, portretfoto’s en foto’s met
eventuele broertjes en zusjes gemaakt.

Schoolkamp

Groep 8 gaat ieder jaar enkele dagen op schoolkamp. Het komend schooljaar vindt het
kamp plaats op 5, 6 en 7 juni 2019. De voorbereidingen hiertoe worden gedaan door de
leerkrachten van die groep in samenspraak met de overige begeleiders. De kosten van dit
kamp zijn voor rekening van de ouders van deze leerlingen en worden in een aparte brief
aan de ouders meegedeeld.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag van 08.30-14.15 uur.
Om tien minuten voor half negen worden ’s ochtends de deuren geopend. De kleuteringang
wordt gebruikt voor de ouders en kinderen van de groepen 1/2. De hoofdingang wordt
gebruikt voor de ouders en kinderen van de overige groepen.
Mocht uw kind in verband met ziekte of bezoek aan arts of iets dergelijks, later op school
komen, dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de school aan ons door te geven.
Het telefoonnummer van de school is: 030-6881898.
Het tijdelijk telefoonnummer voor groep 7 en 8 is: 06 19514110
Indien een kind afwezig is en wij hebben geen bericht van verhindering ontvangen, zullen
wij zo snel mogelijk in de loop van de ochtend contact met u opnemen.
Na schooltijd (vanaf 14.45 uur) bent u, behalve op dagen dat er teambesprekingen zijn,
altijd van harte welkom om de vorderingen en de resultaten van uw kind te bekijken en te
bespreken met de groepsleerkracht. Gaarne vooraf even een afspraak maken.

Stichting Leergeld

Doel van de Stichting is: Kinderen mee te laten doen, maatschappelijk te laten participeren
om sociale uitsluiting te voorkomen.
Aanvragen kan voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar om financiële redenen zoals: geen
lidmaatschapsgeld kunnen betalen, geen geld hebben voor sportkleding, het niet kunnen
betalen van kampgeld of vrijwillige ouderbijdrage voor school, geen fiets kunnen betalen of
niet beschikken over een computer.
Meer informatie vindt u op: www.ijsselstein.nl/leergeld en www.leergeld.nl
Stichting Leergeld is bereikbaar op maandag en donderdag van 09.00-12.00 uur via
06-43053127. U kunt ook mailen naar stleergeldijsselstein@orange.nl
Ook de directie kan u ondersteunen bij een aanvraag bij Stichting Leergeld. Naast
Stichting Leergeld is er ook de U-pasregeling (zie ook onder kopje Ouderraad in deze
informatiegids).
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Stichting Trinamiek

De Fatimaschool maakt deel uit van stichting Trinamiek.
StichtingTrinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein,
Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden.
Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-,
Neutraal-Bijzondere-, of Openbare signatuur.
Naast de scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met
OEC (Ortho Expertise Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.
De Stichting heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur en het directieberaad
ondersteunt.
Het College van Bestuur wordt gevormd door:
R.C. (René) van Harten (vz) en Th. (Theo) Klinkien.
Het College van Bestuur werkt nauw samen met de directeuren van de scholen, verenigd in
het directieberaad, aan de kwaliteit van het onderwijs.
Het adres van de Stichting is:
Stichting Trinamiek
Bezoekadres: Boerhaaveweg 39, 3401 MN, IJsselstein
Postadres:
Postbus 377, 3400 AJ, IJsselstein
T 030-6868444
W www.trinamiek.nl

Teamsamenstelling schooljaar 2018-2019
Groep

Leerkracht

Dagen

Gr. 1/2 A

Marian Spruit
Esther van der Knaap
Wanda Walraven
Henriëtte van Oyen
Susanne Koch
Frida en Henriëtte
Nina Teijgeman

Ma / di / vr (om de week)
Woe / do / vr (om de week)
Ma / di / woe
Do / vr
Ma / di / woe (20x), do / vr
Andere 20 woensdagen
Hele week

Ingrid Huijten
Madelinde de Klein
Lieke Bakkers
Suzanne Geukema
Karin Pol
Sandra Dijkstra
Mariët van Rooijen
Madelinde de Klein
Gerard Veldhuizen
Xandra Resink
Saskia van Mourik
Xandra Resink
Jan Bakkers
Chantal van Rooijen

Di (om de week) / woe / do / vr
Ma / di(om de week)
Ma ( 20 keer) /di / woe /do / vr
20 dagen
Ma / di / woe
Do / vr
Ma / di (om de week) woe / do
Vr / di (om de week)
Ma / di / do / vr
Woe
Ma / di / woe
Do / vr
Ma / di /woe
Do / vr

Gr. 1/2 B
Gr. 1/2 C
Gr. 1/2 D
Groep 3 A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5B
Groep 6
Groep 7
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Groep 8

Frans Walree
Marleen Brekelmans

Ma /di/wo
Do /vr

Martijn Steur (ma / di / do / vr)
Selma van Wijk (di, woe)
Xandra Resink
Ingrid Huijten
Frida Beijl
Sandra Dijkstra
Chantal van Rooijen
Frans Walree, Gerard Veldhuizen, Marina
Caspers
Saskia van Mourik
Marian Spruit
Mariët van Rooijen
Fred Gras
Tineke v.d. Horst
Corne van der Hoeven
Amber Gremmé
Jolanda Verweij
Eduard Godschalk

Directie en voorzitter Management team
Directie
Lid Management team, Taalcoördinator
Lid Management team
Intern begeleider, Talentcoach,
Remedial teaching (woe)
Reken coördinator
ICT coördinatoren
Schoolopleider voor studenten
Cultuurcoördinator
Kindercoach, Talentcoach
Vakleerkracht lichamelijke vorming
Onderwijsassistente, inzet in de onderbouw
Onderwijsassistente, inzet in de onderbouw
Onderwijsassistente
Administratie (do-ochtend)
Conciërge, 3 dagen per week.

Traktaties op verjaardagen

Het is altijd erg gezellig als er iemand jarig is. De traktaties hoeven echt niet groot te
zijn. Een leuk versierde, gezonde verrassing vinden de meeste kinderen ook heel lekker.
Wilt u er voor zorgen dat de traktaties helemaal klaar zijn om uit te delen, ook als u
trakteert bij de geboorte van een broertje of zusje?
Suggesties: ketting van doppinda's, bananenboot, doosjes rozijnen, stukjes kaas, worst of
augurk, plakjes ei op een toastje, stukje tomaat of komkommer, zoute koekjes, stengels en
dergelijke. Zie ook: www.gezondtrakteren.nl
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan met een speciale verjaardagskaart alle klassen rond
om door de leerkrachten gefeliciteerd te worden. De kleuters doen dit alleen in de
kleutergroepen.
Het uitdelen van uitnodigingen voor een verjaarsfeestje in de klas en op het schoolplein is
niet toegestaan. Wij verwijzen u nogmaals naar het kopje “Kerstkaarten en
verjaardagsuitnodigingen”.

U-pas

Als ouder(s) van een opgroeiend kind maakt u veel kosten. Ook voor activiteiten op school
zoals excursies, schoolkamp of schoolreisjes. Met de U-pas krijgt u voor uw kind per
schooljaar een budget van € 275,- waarvan er maximaal € 75,- voor schoolactiviteiten kan
worden gebruikt.
Het budget kunt u besteden aan:
•
Sport-, en cultuuractiviteiten: alle activiteiten waar uw kind aan mee kan doen, vindt
u onder het U-pas aanbod.
•
Schoolactiviteiten (alleen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs): zoals
excursies, schoolkampen of schoolreisjes.
Hoe werkt het?
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❖ De school regelt de activiteit
❖ Uw kind laat zijn U-pas op school zien
❖ U overlegt met de school hoeveel budget u wilt gebruiken voor schoolactiviteiten
❖ De school declareert het afgesproken bedrag op de U-pas van uw kind
❖ U ontvangt van Bureau U-pas per mail of sms een bevestiging van de declaratie
Meer weten? Kijk voor algemene informatie op www.u-pas.nl of bel tel. 088-2030630
(10-12 uur en 13.00-16.00 uur). Meer informatie over het kindpakket van de U-pas vindt u
op www.u-pas.nl/kindpakket

Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL)

Onze school is in het bezit van het Utrechts Verkeersveiligheids Label.
Het UVL is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid in school een vaste
plaats geven in hun schoolbeleid. Het label wordt toegekend door het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Utrecht.
Waarom doen we mee?
Met onze deelname willen we het volgende bereiken:
● Alle kinderen in alle groepen oefenen meer met verkeerssituaties in de praktijk
● Kinderen en ouders vertonen veiliger gedrag in het verkeer
● Samen met de gemeente werken aan een veilige schoolomgeving en veiliger
school-thuisroutes.

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019, vrije- en studiedagen
De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn:
Herfstvakantie:
zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie:
Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie:
Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019
Meivakantie en Pasen:
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019
Hemelvaart:
Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Pinksteren:
Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie:
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019
Studiedagen voor schooljaar 2018-2019

Voor alle groepen:

vrijdag 5 oktober 2018:
vrijdag 19 oktober 2018:
dinsdag 13 november 2018:
donderdag 23 mei 2019:
dinsdag 11 juni 2019:
vrijdag 19 juli 2019:

Studiedag stichting Trinamiek : HELE DAG V
 RIJ
Vanaf 12.00 uur ALLE kinderen VRIJ
Vanaf 12.00 uur ALLE kinderen VRIJ
Vanaf 12.00 uur ALLE kinderen VRIJ
Vanaf 12.00 uur ALLE kinderen VRIJ
HELE DAG VRIJ

Voor de groepen 1-2-3-4: Naast alle bovenstaande data OOK:

De vrijdag in de week van de AVONDVIERDAAGSE 2019. Deze is helaas bij ons nog niet
bekend. Wanneer deze bekend is, communiceren wij deze uiteraard! Zij zullen dan de HELE
DAG vrij zijn.

Voor de groepen 1-2-3: Naast alle bovenstaande data OOK:
dinsdag 25 september :

Kinderen groep 1-2-3 de HELE DAG VRIJ
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vrijdag 19 oktober 2018:
De HELE DAG VRIJ (Let op!!! dit verschilt met de andere
groepen)
Vrijdag 7 december 2018: De HELE DAG VRIJ
Voor de groepen 1-2-3 zal er gedurende het jaar nog een studiedag ingepland worden, maar
deze is helaas op dit moment nog niet gepland. Ook deze zullen we ruimschoots van te
voren met u communiceren.

Verzekeringen

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten.
De verzekering is van kracht tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband,
evenals gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd.
Tevens is een doorlopende reis- en evenementenverzekering afgesloten voor onvoorziene
gebeurtenissen tijdens schoolreisje, kamp of excursie.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de Fatimaschool wordt al een aantal jaren VVE aangeboden in de groepen 1-2.
Gezinnen die deelnemen aan voorschoolse activiteiten op peuterspeelzalen met een
VVE-programma en vroegschoolse activiteiten in groep 1-2 van een VVE-basisschool,
krijgen gedurende drie jaar een traject aangeboden in de periode dat het kind drie tot zes
jaar is. De kinderen krijgen vooral op het gebied van taalontwikkeling, een doorgaande lijn
aangeboden om achterstanden op langere termijn te voorkomen. De ouders van de kinderen
die in aanmerking komen voor VVE doen mee aan een ouderprogramma.
Meer informatie over VVE kunt u krijgen bij Esther van der Knaap (VVE-coördinator) of
bij de directie.

Website

Op het internetadres: www.rkbsfatima.nl kunt u van alles en nog wat over de school lezen.
Surft u er eens naar toe. Het is echt de moeite waard. Er zijn ook een aantal actieve
webouders die de website van de verschillende groepen onderhouden.
In het kader van de privacy ontvangt u van ons een formulier waarop u toestemming kunt
geven voor het al dan niet publiceren van foto’s en filmpjes waar uw kind(eren) op staan.

Zwemles

De groepen 5 gaan het eerste halfjaar zwemmen, vanaf maandag 27 augustus 2018 t/m
maandag 28 januari 2019 op de maandagochtend.
De twee groepen 4 gaan zwemmen vanaf 29 januari 2019 op de donderdag.
De leerkrachten van de groepen lopen altijd met twee begeleidende ouders naar het
zwembad. Indien er geen twee ouders aanwezig zijn, kan de zwemles niet door gaan.
Deze ouders zijn ook in het zwembad aanwezig om een helpende hand te bieden en om in
het zwembad mede toezicht te houden. Hierover zijn goede afspraken gemaakt.
Er is een zwemprotocol opgesteld, waarin een aantal regels en afspraken staan die strikt
worden opgevolgd. In verband met de tijd die met het zwemmen gemoeid is, verzoeken wij
u de kinderen zo te kleden, dat zij zich gemakkelijk aan en uit kunnen kleden.
Voor het meenemen van een badlaken en de zwemkleding, vragen wij u deze in een stevige
en makkelijk draagbare tas te doen (bijv. in een rugtas). Als uw kind om de één of andere
reden niet aan de zwemles kan deelnemen, wilt u ons dat dan meedelen.
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