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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
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Max Kouters
Luuk van Veen
Pim Vergouw
Genji van Dijk
Lieke Verkerk
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Belangrijke data:
Donderdag 20 september : Meester Gerard jarig
Informatieavonden groep 3A en 3B 19.30u - 20.30u
Maandag 24 september

: Kijkochtend groep 3A en 3B:  08.30u - 09.30u

Dinsdag 25 september

: ATV groep 1,2 en 3. Hele dag vrij!!!
Groep 6 : Bezoek aan de Oude Nicolaaskerk (9.30 uur)

Woensdag 26 september : SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag 27 september : SCHOOLFOTOGRAAF
Mededelingen.
❖ Uitnodiging informatieavond tijdelijke huisvesting woensdag 3 oktober 20.30
uur op locatie Lage Biezen.
Woensdagavond 3 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over de
tijdelijke huisvesting. Wij zullen o.a. het een en ander vertellen over halen en brengen
van de kinderen, parkeren, plaatsen van fietsen van de kinderen en van ouders.
Natuurlijk kunt u ook uw vragen aan ons stellen.
De informatie die deze avond gegeven wordt, zal daarna ook met de Infatimatief
meegestuurd worden.

❖ INFORMATIEAVOND GROEP 8.
Op maandag 5 november is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor
de ouders van de kinderen van groep 8. Aanvang: 19.30 uur in het lokaal van juf Marleen
en meester Frans. Gast zal zijn, de heer Freek den Brok, vertegenwoordiger
van het Cals College IJsselstein, die een inleiding zal houden op met name de inrichting
van het onderwijs na de basisschool.
Na deze inleiding volgt er verder algemene informatie betreffende het laatste jaar op
de Fatimaschool. Voor een aantal ouders is deze avond een herhaling, maar voor anderen
weer volkomen nieuw. Laat de leerkrachten even weten indien u wel (met één of twee
personen) of niet aanwezig zult/kunt zijn.
❖ Groep 6 Bezoek aan het IJsselsteinse bos.
Afgelopen woensdag hebben we ons enorm vermaakt in het IJsselsteinse bos.
We hebben allerlei opdrachten gedaan in het thema van Robin Hood. We
hebben bewezen allemaal Robin Hood waardig te zijn. Naast hutten bouwen,
dieren vangen, geluiden herkennen en vele andere activiteiten hebben we met
zelfgemaakte katapulten op een “uil” geschoten en….. meerdere kinderen
hebben hem geraakt! Het was een topochtend met gezellige kinderen, aardige
medewerkers van NME Buitenwijs, enthousiaste hulpouders en ook nog eens
mooi weer!
❖ Ouderraad.
Ook de Ouderraad van 2018 heeft weer de eerste vergadering gehad.
Commissies zijn verdeeld, budgetten bepaald... wij zijn er weer helemaal klaar voor dit
jaar!
Wij hebben dit jaar acht nieuwe leden mogen verwelkomen... en er is dit jaar een nieuwe
voorzitter: Roberta Klever-Bunnik.
Wij als ouderraad organiseren en begeleiden samen met de leerkrachten de mooie
activiteiten en feesten op school. Sinterklaas, Kerst, Pasen maar ook koningsspelen,
schoolreisje (2019) en de avondvierdaagse verzorgen wij als OR.
Maar zoals velen al weten, kunnen wij dit niet alleen. Ook jullie hulp als
ouders/verzorgers hebben wij hard nodig bij het op- en afbouwen/versieren/opruimen
van de school. Ook tijdens deze activiteiten/feesten vragen wij om hulp. Houd de
infatimatief en de oproepen goed in de gaten.. vele handen maken licht werk!
Om bovengenoemde activiteiten/feesten te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad per
kind elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage (30 euro). In de ouderraad zit onze
penningmeester Claudia van der Sangen, zij zorgt er ook dit jaar weer voor, dat de
ouderbijdrage goed wordt besteed.
Een nieuwe voorzitter betekent ook dat we afscheid nemen van een voorzitter die het al
heel wat jaren (6 / 7 jaar) met veel enthousiasme en inspanning heeft gedaan: Cindy van
Veen-Klarenbeek. We willen haar bedanken voor alles wat zij voor de school tot dusver
heeft gedaan.. ontzettend fijn!!

Ook de andere leden die afscheid hebben genomen van de OR dit jaar; Robert Schuijl,
Mariska de Bel, Ursela Raaij, Quinta Marx en Claudia van Diessen bedankt voor alle inzet
afgelopen jaar en/of jaren!
Wij gaan er met een nieuw team weer tegenaan!
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
Roberta Klever-Bunnik (voorzitter), Claudia van der Sangen (Penningmeester),
Annemarie van Ditmarsch, Esther van Dijk, Christel de Back, Marieke van Nierop, Petra
van der Worp, Laura Flantua, Chantal Eijndhoven, Malou Gordijn, Mirjam Trouwee,
Richard Wolters, Jorien van Beek, Jorien de Groot, Jeroen Duijsters, Geert van Dijk en
Erik Bouw.

