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4 okt. t/m 10 okt. 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Oktober
7
8
9
9
9
9
9
10

Fleur van Nierop
Sky Dros
Luca Borgers
Tess Hommersom
Mike Hoogendam
Russel Schaap
Tess Sluijs
Timo Lafourcade

Wij verwelkomen:
7
Amira Akalai
9
Lova Broere
10
Lucie Jansen

5A
2B
8
6
5A
2A
5A
4A
1A
1C
1D

We wensen Amira, Lova en Lucie een HEEL leerzame en
plezierige tijd toe op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober

: Onderwijsdag Trinamiek. ALLE kinderen vrij!!
: Juf Xandra voor groep 6
: Kijkochtend voor groep 3A en 3B en juffrouw Marleen jarig!
: Juf Saskia voor groep 6
Mededelingen.

❖ AVONDVIERDAAGSE 2019:
De avondvierdaagse 2019 wordt georganiseerd van maandag 17 juni 2019 t/m donderdag
20 juni 2019. Dat betekent:
BELANGRIJKE DATUM VERANDERING VOOR DE GROEPEN 1-2-3-4!!!!

Zoals in het data overzicht waarin we de vakanties en studiedagen gecommuniceerd
hebben (zie Infatimatief van 5 juli) was de avondvierdaagse 2019 nog niet bekend. Die
data weten we nu wel en dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 in die week op vrijdag vrij
zijn! Dat zal dus zijn:

VRIJDAG 21 JUNI 2019

❖ Informatieavond Lage Biezen.
Gisteravond was de informatieavond over de Lage Biezen; de locatie waar we na de
herfstvakantie met de hele school zullen starten. De ruim 30 aanwezige ouders en
verzorgers kregen a.d.h.v. een powerpoint presentatie informatie omtrent de locatie.
Waar stallen de kinderen hun fietsen, door welke deuren komen ze binnen, waar spelen
ze buiten etc. Een belangrijk onderwerp van gesprek was de verkeersveiligheid op en
rond de nieuwe locatie. Hieronder staan de belangrijkste afspraken waarbij we als
school een dringend beroep doen aan alle ouders/opa’s/oma’s/verzorgers/teamleden die
bij de Fatimaschool horen.
● Iedereen die binnen een straal van 600 meter van de school woont, wordt
verwacht lopend te komen. Zie plattegrond in de presentatie.
● Er is zeer weinig parkeerruimte rond de locatie Lage Biezen.
● U kunt ook parkeren in de naastgelegen wijken:
● In de wijk Groenvliet en via het zebrapad en de Jacob Marislaan aan de
achterzijde is onze locatie te bereiken.
● In de wijk Kasteelkwartier naast de Achtersloot en via het pad achter de school
is onze locatie te bereiken.
● Houdt u hier alstublieft rekening met de bewoners en andere
verkeersdeelnemers.
● Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend.
In de bijlage van deze Infatimatief zit de powerpoint van gisteravond met daarbij
verschillende plattegronden van de pleinen, het gebouw maar ook de grens van 600
meter i.v.m. het fietsgebruik.
Mochten er nog vragen zijn over de meegestuurde informatie, loop dan even binnen bij
Selma en Martijn.
❖ Opening Kinderboekenweek:
Gisteren is de Kinderboekenweek geopend bij ons op school. Juf Marleen en Sandra
speelden een mooi toneelstuk met als thema “Vriendschap”; het thema van de
kinderboekenweek. De kinderen zullen in de groepen op verschillende manieren stilstaan
bij dit thema waaronder de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8.

❖ Vrachtwagenles.
Vandaag hebben de groepen 3 t/m 5 in een vrachtwagen mogen kijken naar wat een
chauffeur nu wel en niet kan zien als hij zo hoog in zijn vrachtwagen zit. De vader van
Stan en Tess de Rover van van Dijk trucks is met een echte vrachtwagen op het
schoolplein geweest. De kinderen mochten in de cabine kijken of ze de poppen om de
vrachtwagen wel of niet zagen. We hebben ook een presentatie op het digibord bekeken
wat nu eigenlijk een dode hoek is. De kinderen weten nu hoe ze moeten reageren als ze
een vrachtwagen in het verkeer tegenkomen.
❖ Vanuit de ouderraad.
Vorige week is er een brief over de ouderbijdrage meegegeven aan de kinderen. Fijn om
te zien dat al veel ouders de ouderbijdrage inmiddels hebben betaald. Voor wie de brief
over het hoofd heeft gezien, hieronder nogmaals de informatie.
De ouderraad organiseert elk schooljaar diverse activiteiten en festiviteiten op school,
bijv. het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, sportdagen,
excursies, avondvierdaagse, spelletjesdag etc. Zonder de jaarlijkse ouderbijdrage is dat
helaas niet mogelijk. Voor het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage wederom
vastgesteld op €30 per kind.
Hierbij verzoek ik u de jaarlijkse ouderbijdrage van €30 per kind over te maken naar
IBAN:
NL43 RABO 0316 7630 63 t.n.v. Stichting Trinamiek. Wilt u hierbij de naam van uw
kind/kinderen met de groep vermelden?
U-pas
Als uw kind een U-pas heeft, kunt u deze ook gebruiken voor betaling van de
ouderbijdrage. U kunt een kopie van beide zijden van de U-pas op school inleveren bij
Martijn. De penningmeester van de ouderraad zal vervolgens de declaratie bij U-pas
indienen waarvan u van het U-pasbureau een bevestiging ontvangt.
Met hartelijke groet,
Claudia van der Sangen
Penningmeester Ouderraad
OLV van Fatimaschool

