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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
November
30
December
1
2
2
2
4
4
5
5

Elin Droog

5A

Jelle van Wijk
Floortje Duijsters
Fay van Mechelen
Edin van Muiswinkel
Iris Goes
Puk van Schalkwijk
Jena van Berkum
Myla Stoelers

4A
2A
2B
3B
7
4B
5B
5B

Wij verwelkomen:
1
Daan van Oostrum
5
Puck Sluis

1B
1A

We wensen Daan en Puck een HEEL leerzame en plezierige tijd
toe op onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
woensdag 5 december : SINTERKLAAS
donderdag 6 december : Speelgoeddag voor de groepen 1-2
Martijn afwezig i.v.m. Directieberaad
Mededelingen.
❖ Laat geen fietsen staan!!
In de afgelopen weken zijn er helaas 2 fietsen gestolen die ‘s avonds waren blijven
staan. Probeer daarom altijd de fietsen zoveel mogelijk mee te nemen of in ieder geval
op te halen aan het eind van de dag!

❖ Klankbordgroep tot aan de nieuwbouw.
Op 15 november is deze klankbordgroep voor het laatst bij elkaar geweest. Doel was om
de start op de Lage Biezen te evalueren. Hieronder volgt een summier verslag van de
besproken punten:
Eerste indruk:
Positief!! Prettige locatie waar iedereen al vrij snel hun weg heeft weten te vinden.
Uiteraard kan het af en toe wat druk zijn en met name het voetpad tussen de
fietsenmaker en de school om 14.15 uur staat vol. Hierover heeft al iets gestaan in de
laatste Infatimatief.
Verkeer (fietsen en auto’s):
Er zijn dagen bij geweest dat het druk en rommelig was. Er zijn ouders die hun auto
toch parkeren buiten de aangewezen plekken. Er zullen handhavers van de gemeente
controles blijven uitvoeren op naleving van de regels.
Het parkeren van de fietsen levert vooralsnog geen grote problemen op.
Aankleden van de pleinen:
Er worden 2 duikelrekken geplaatst. Eentje zal op het kleuterplein neergezet worden,
de andere komt op het grote plein te staan.
Martijn heeft ter afronding alle ouders en teamleden bedankt voor hun inzet en tijd die
ze in de klankbordgroep hebben gestopt. Mede door het meedenken en kijken naar
eventuele keuzes hebben we de verhuizing soepel kunnen laten verlopen.

Dank je wel :
Cindy van Veen, Martijn van Nierop, Betsy Krattley, Angela Mulder, Linda van
Zwieten, Mark van der Vusse, Kim Droog, Bart Kouters, Karin Goyen, Ingrid
Huijten, Xandra Resink, en Mariët van Rooijen !!!!
❖ De juf (of meester) is ziek!! Wat dan?
Vervelend natuurlijk als dit gebeurt! Zeker in deze tijden van
grote tekorten aan leerkrachten. Scholen om ons heen hebben
grote problemen om de afwezige collega’s te vervangen. Invallers
zijn niet te vinden maar door noodgrepen lukt het de ene school
beter dan de andere om dit op te vullen. Hoe gaat dit op de
Fatimaschool? Zijn daar nooit zieke collega’s? Jazeker wel, maar
wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we dit soort calamiteiten vooralsnog intern
kunnen oplossen. Er zijn bij ons een aantal parttime collega’s die op hun vrije dagen
kunnen invallen bij ziekte van een collega. Dankzij deze toppers kunnen we de kinderen in
hun eigen klas les blijven geven. Zo kon Marleen bijvoorbeeld afgelopen dinsdag voor de
groep van Madelinde die ziek was en heeft Corne ook al heel wat uurtjes bij kunnen
springen in de kleutergroepen. En dit zijn maar 2 voorbeelden waar u wellicht als ouder
niks van heeft gemerkt. Maar zonder de flexibiliteit van deze, maar ook de andere
parttimers op de Fatima, hadden we als school wellicht hele andere keuzes moeten
maken.
Binnen Trinamiek staat deze problematiek hoog op de agenda van het directieberaad om
samen met andere scholen te kijken hoe om te gaan met dit urgente probleem. Ik houd u
daarvan op de hoogte!
Martijn

❖ Schooldammen:
Gisteren hebben drie teams uit de groepen 4, 5 en 6 meegedaan met de
school-dam-kampioenschappen, georganiseerd door damvereniging “Zenderstad”.
De kinderen hebben met veel inzet en enthousiasme gestreden voor wat ze waard waren.
Uit de groepen 4 waren het Maurits, Jelle, Seymen en Faas.
Uit de groepen 5 Julian, Jens, Salomon, Benno en Fenna.
Het team uit groep 6, bestaande uit Karlijn, Merlijn, Myrthe, Diede en Zoey deed het
zelfs zó goed, dat zij mogen terugkomen voor de finale. GEWELDIG GEDAAN !
Die finale wordt gespeeld op woensdag 23 januari. Dan worden ook de kampioenschappen
voor de groepen 7 en 8 gehouden.
❖ Sinterklaas.
Aankomende woensdag 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje
brengen aan onze school! Omdat wij Sinterklaas al vroeg verwachten, verzamelen wij om
08.20uur direct op het kleuterplein. Iedereen mag z’n jas en tas dus nog even bij zich
houden. De kinderen met een surprise mogen deze natuurlijk wel eerst even naar binnen
brengen! Alle kinderen gaan bij de eigen juf of meester staan. Ouders/verzorgers zijn
natuurlijk ook van harte welkom om te kijken naar de
aankomst van Sinterklaas. Zoek een plekje achter de
kinderen, ruimte genoeg!
Mocht het slecht weer zijn (hier gaan wij natuurlijk niet
vanuit) dan verplaatsen wij het feest naar binnen, helaas is
hier onvoldoende ruimte om ouders/verzorgers te ontvangen.
Ook op deze feestelijke dag zijn de kinderen tot 14.15uur op
school. Iedereen neemt zijn eigen tienuurtje en lunch mee.
Wij hebben er zin in!

Oproepjes.

❖ Gevulde (lunch)trommels.
Wat u als “10-uurtje” en lunch meegeeft aan uw
zoon of dochter is in eerste instantie aan u. Wat
we echter zien, is dat de 10 uur hapjes en ook
kleine aanvullingen op de lunch (in deze tijden
bijvoorbeeld wat pepernoten e.d.) de minder
gezonde kant op gaan én in hoeveelheid
toenemen. (Af en toe bijna als vervanging van de
maaltijd zeg maar)
Via de site van het voedingscentrum kunt u
wellicht wat ideeën opdoen.
Klik hier: Voedingscentrum

❖ Reminder: school versieren voor kerst.
Donderdagavond 6 december versieren we de school weer voor kerst!
Vanaf 19 uur bent u van harte welkom om gezellig kerstbomen op te zetten
en de verlichting op te hangen! Graag tot dan!
❖ Bieb hulp!
Dankzij de inzet van ouders (en oma’s!!) kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar
de schoolbieb komen! 4 dagen in de week de kans om o.a. hun
leesplezier en woordenschat uit te breiden. Voor 2 momenten
zoeken we versterking omdat het zoń succes is!! Op maandag is
dat aan het eind van de middag (dus bent u meteen op school om
uw zoon/dochter op te kunnen halen) en op donderdag is dat gelijk
om 8.30 uur (tot ongeveer 9.15 uur). Samen met een andere
moeder/oma helpt u kinderen met het uitzoeken van boeken, op
weg helpen met hun keuze en het scannen van de pasjes. Loop even
langs bij Martijn voor meer informatie; ook mensen die
bijvoorbeeld om-de-week kunnen zijn van harte welkom!!!
❖ Oude kleding??
Voor de jongste kinderen zijn er op school oude kleren
aanwezig voor de “ongelukjes”. Voor de grotere kinderen
zijn we ook op zoek naar wat oude kleding. Als ze
uitglijden met dit natte weer is het fijn dat ze even iets
droogs aan kunnen trekken. Heeft u oude kleding in wat
grotere maten zoals bijvoorbeeld joggingbroeken, sokken
etc ?? Wij kunnen ze goed gebruiken. U kunt het afgeven
bij de leerkracht van uw kind!

