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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Oktober
11
14
16
16
17
17
17
17

Levy van Dijk
Dominique van der Veen
Christoff Brouwers
Olivia Duijsters
Stijn Ernst
Emily Klever
Joost van Nierop
Vajén Polanen Petel

Wij verwelkomen:
15
Fabiënne Trouwee

4B
2D
3A
3B
3A
4A
7
2D
1B

We wensen Fabiënne een HEEL leerzame en plezierige tijd toe
op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober

Donderdag 18 oktober

: Kijkochtend in groep 3A en 3B
: Speelgoeddag groepen 1-2
Start van de verhuizing.
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 6 moeten een stevige
(boodschappen) tas, voorzien van naam mee naar school
brengen voor alle spulletjes uit de laatjes.
WE GAAN VERHUIZEN!!!
: De groepen 1-2 gaan naar Monkey Town

Mededelingen.

❖ Reminder!
Vrijdag 19 oktober zijn de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 de HELE DAG vrij. De
kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen om 12.00 uur vakantie.

❖ Verhuizing staat voor de deur
Afgelopen weken zijn er al flink wat materiaal en spullen
verhuisd van de Touwlaan naar de Lage Biezen.
De school wordt steeds leger aan de Touwlaan; kasten, de
inhoud van de magazijnen, bibliotheekboeken, karren etc.
Vanaf woensdag maken de verhuizers een start met de
lokalen (tafeltjes, stoeltjes etc). Er komen drie
verhuiswagens en flink wat verhuizers.
Dit gaat uiteraard in overleg met de leerkrachten die alle
kinderen daarover informeren. De kinderen van de
groepen 1 t/m 6 starten en eindigen woensdag en
donderdag sowieso op de Touwlaan!
Voor vrijdag kan het zijn dat we de groepen 4 t/m 6 al laten starten aan de Lage Biezen.
Houd uw mail de komende week in de gaten!!
We proberen uiteraard de overlast voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken en
er op toe zien dat we geen kinderen in de verhuisdozen overzetten!
❖ Groepen 4 op bezoek bij de Lage Biezen:
De groepen 4 hebben alvast een kijkje genomen bij hun nieuwe lokaal! Zij weten waar ze
naar binnen moeten, waar ze hun jas en tas kwijt kunnen.
Alleen de tafels en
stoelen ontbreken nog.
Even een weekje geduld
hebben!!!

❖ AVG toestemmingsformulieren:
Heeft iedereen de AVG toestemmingsformulieren al ingevuld en teruggegeven aan de juf
en of meester van uw kind(eren)!!
Wij hebben van alle kinderen een exemplaar nodig.

❖ Even voorstellen:
Beste Ouder(s)/Verzorger(s),
Ik ben Elze Prinsenberg en zit in het 3e jaar van de PABO
aan de Hogeschool Utrecht. Voor mijn studie moet ik nog een
aantal opdrachten afsluiten. Hiervoor loop ik stage in groep
4A. Ik ben aanwezig op de woensdagen. Ik blijf het hele jaar
op deze school, mogelijk de tweede helft van het jaar in een
andere groep. Mocht u vragen hebben dan beantwoord ik
deze natuurlijk graag.
❖ LEESBOEKJES groep 3: GRATIS mee te nemen en wellicht de komende week
nog meer zaken.
In de kleuterhal liggen de leesboekjes van groep 3 van de vorige methode. U mag deze
boekjes GRATIS meenemen! Meerdere exemplaren van één serie is ook geen probleem!
Kijk de komende week in de kleuterhal naar meer ‘koopjes’. Het kan zijn dat er nog wat
kleutermeubilair voor een schappelijk prijsje bij komt te staan. Ook grote bloempotten
om gratis mee te nemen.
❖ Kinderboekenweek 2018
De afgelopen week stond het thema “vriendschap” centraal tijdens de
kinderboekenweek. Traditiegetrouw werd er in de groepen 5 t/m 8 een
voorleeswedstrijd gehouden en mochten de 2 klassen winnaars
meedoen aan de schoolfinale in het speellokaal. Wat was het
spannend en wat waren ze GOED!!! Spannende stukken, grappige
stukken…………… alles kwam voorbij. Zo kregen we van Dinant (groep
5) uit de Dikke Meester Jaap een lesje sexuele voorlichting en
Lieve (groep 7) las prachtig voor uit de Verschrikkelijke
Badmeester. Alle finalisten kregen een prachtige oorkonde en de
jury (juffrouw Frida, juffrouw Madelief en meester Martijn)
hadden de zware taak om 2 winnaars te kiezen. Dat zijn geworden:
Karlijn (groep 6) en Milou (groep8). Milou gaat onze school
vertegenwoordigen voor de IJsselsteinse finale voor de groepen 7
en 8. Goed gedaan allemaal!

❖ Afsluiting Kinderboekenweek
Morgen (vrijdag 12 oktober) sluiten we met de hele school de Kinderboekenweek af. Dat
doen we om 8.30 uur op het grote plein op de Touwlaan!!! Alle groepen (dus ook groep 7
en 8) zijn daarbij aanwezig. Uiteraard zijn alle ouders daarbij uitgenodigd.

Oproepjes.
❖ Buurtgezinnen is op zoek naar steungezinnen!
Vanaf 2016 heeft Buurtgezinnen in IJsselstein meer dan 40 gezinnen die het zwaar
hebben gekoppeld aan stabiele gezinnen in de buurt.
Op een laagdrempelige, gelijkwaardige, alledaagse manier krijgen kinderen wat extra
liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.
Een dagdeel per week ontspannen spelen in een ander gezin kan al een enorm verschil
maken voor een kind! Wil je meer weten?
Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl of bel met coördinator Margret van Paassen 06-2095
9015

