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27 sept. t/m 3 okt. 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
September
27
28
28
29
30

Jeppe van Benthem
Liam Savelsbergh
Roy van Vliet
Hidde van der Vusse
Daphne Haemers

2D
2C
8
2B
7

Oktober
1
2
2
3

Luz-jan Endendijk
Evy de Back
Milou van Mourik
Isa Rekker

6
4A
2A
3A

Belangrijke data:
Donderdag 27 september : 10 minutengesprekken groep 3 t/m 7
Dinsdag 2 oktober
: GMR vergadering
Woensdag 3 oktober
: Start van de Kinderboekenweek (Thema “Vriendschap”)
Informatieavond locatie Lage Biezen (20.30u tot 21.30u)
Bij deze Infatimatief als bijlage: Terugkoppeling klankbordgroep tot aan de nieuwbouw.
Mededelingen.
❖ Uitnodiging informatieavond tijdelijke huisvesting woensdag 3 oktober 20.30
uur op locatie Lage Biezen. Svp vooraf opgeven.
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.
U kunt zich opgeven via: directie@rkbsfatima.nl

❖ Informatie over VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO) vanaf de
herfstvakantie 2018 door SKIJ op locatie Lage Biezen.
In overleg tussen de Fatimaschool en kinderopvang SKIJ wordt er een extra service
geboden aan ouders en kinderen vanaf de herfstvakantie, tijdens de tijdelijke
huisvesting aan de Lage biezen.
Vanaf nu kunt u uw kind aanmelden voor alleen afname van VSO (voorschoolse opvang)
vanaf de herfstvakantie.
De VSO is open van 7.30-8.30 uur en vindt plaats op de Fatimaschool aan de Lage
Biezen.
De kosten voor de VSO bedragen 7,20 euro per ochtend (uur) en wordt 40 weken per
jaar aangeboden tijdens de schoolweken. U kunt 1 of meerdere vaste ochtenden per
week afnemen.
De kosten voor de VSO komen in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit het Rijk
voor kinderopvangtoeslag. Via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen
of een proefberekening maken
De maandelijkse kosten voor 1 ochtend per week bedraagt 24 euro per maand.
40 weken x 7,20 euro : 12 maanden = 24 euro per maand
We hanteren een minimum van 4 kinderen per ochtend.

Kinderen kunnen worden aangemeld via skij@skij.nl

Daarbij graag vermelden dat het gaat om VSO tijdelijke huisvesting Lage Biezen.
❖ Bezoek groep 6 aan de Nicolaaskerk.
Afgelopen dinsdag heeft groep 6 vanuit Kunst Centraal een bezoek
gebracht aan de Nicolaaskerk.
We ontvingen een brief van Frederika Kortenhorst. Zij had op zolder
oude spullen gevonden. Waar kwamen ze vandaan? De kinderen
hebben geholpen bij deze zoektocht. De plaatselijke kerk speelde
daarin een grote rol. Er bleek een verband te bestaan tussen een
persoon uit een vorige eeuw en die kerk. Het was een boeiend
avontuur!
❖ Even voorstellen
Mijn naam is Elien Kok. Vanaf nu zal ik elke
dinsdag stage komen lopen op de Fatimaschool.
Ik zal het eerste half jaar in groep 6 komen en
daarna ga ik naar de onderbouw.
Ik zit in het eerste jaar van de ALPO in Utrecht.
Ik heb er al erg veel zin in!
Als U nog vragen heeft, kunt U deze altijd aan mij
stellen op de dinsdagen. Volgende week heb ik een
hele stage week, dus dan ben ik er de hele week om
eventuele vragen te beantwoorden.

❖ Tussenstand verhuizing.
Afgelopen dinsdag is er weer flink wat materiaal van de Touwlaan naar de Lage Biezen
gegaan. Materiaal wat afkomstig is uit magazijnen. Zoals eerder aangegeven laten we de
inrichting van de klassen zo lang mogelijk in tact om de rust daar te behouden.
Op de Lage Biezen zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo wordt de riolering en andere
bekabeling vanaf het schoolgebouw doorgetrokken naar de plek waar de tijdelijke
lokalen komen te staan en wordt er vandaag een begin gemaakt met het plaatsen van een
wand om 2 lokalen te creëren. Zoals hierboven al te lezen is: zie bijlage voor meer
informatie.
❖ Wie heeft interesse in oude prijzen; grote en kleine bekers en medailles?
Wij hebben al jaren 4 kratten met ‘oude’ prijzen in de kelder van de school staan. Is er
nog iemand die hier iets aan heeft? Uiterlijk 5 oktober svp laten weten aan Selma of
Martijn. De bekers en medailles die op de planken bij de hoofdingang in de gang staan,
horen hier niet bij.

