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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Januari
10
11
11
12
13
15

Fé van der Jagt
Jans Ernst
Jens Vrees
Mathis Lafourcade
Thijs Swart
Damian Koestering

5B
4A
7
8
3B
5A

Belangrijke data:
vrijdag 11 januari:

Plaatsing duikelrekken schoolplein.

maandag 14 januari:

MR vergadering samen met de OC van SKIJ en de MR van
de Nicolaasschool over het IKC Touwlaan.

woensdag 16 januari:

Groep 6 NME les over Braakballen.
Groep 8 bezoekt het CALS Nieuwegein

Mededelingen.
❖ Schooldammen voor groep 7 en 8.
Op woensdagmiddag 23 januari wordt het jaarlijkse school-dam-toernooi gehouden voor
kinderen uit groep 7 en/of 8.
Kinderen uit 7 en 8 die goed kunnen dammen én die het leuk vinden om mee te doen,
hebben deze week al een brief meegekregen met een antwoordstrook.
Die antwoordstrook moeten zij u
 iterlijk vrijdag 18 januari hebben ingeleverd bij
meester Gerard.
Tevens worden die middag de finalewedstrijden gespeeld voor het team uit groep 6. Dat
team wist zich in november te plaatsen voor deze finale.

❖ Woensdag 16 januari 2019: GROEP 8.
Groep 8 bezoekt woensdag 16 januari 2019 het Cals College in Nieuwegein. We worden
om 8.50 uur verwacht, dus we vertrekken om 8.20 uur (!) vanaf school en op de fiets.
❖ Besteding opbrengst FatimaFamilieDag.
De prachtige opbrengst van de laatste FatimaFamilieDag stond in het teken van de
aankleding van de tijdelijke locatie aan de Lage Biezen. Deze week hebben we al het
speelmateriaal voor de groepen 3 t/m 8 een boost gegeven door dat te vernieuwen, maar
dat is zeker niet alles ! Op zowel het kleuterplein als het grote plein komen er
duikelrekken. Deze zullen morgen (11 januari) vanaf 08.00 uur geplaatst worden.
Wellicht zou u hier bij het wegbrengen van uw zoon/dochter iets van kunnen merken.
❖ Juf Frida gaat met pensioen.

Ik ga de naam van onze boot eer
aan doen: OFFLINE

Beste ouders en kinderen,
Na bijna 42 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben
is het tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik ga vanaf
14 februari a.s. met pensioen en genieten van alle
andere mooie dingen in het leven. De laatste 6 jaar
heb ik mij met veel plezier ingezet als intern
begeleider op de Fatima. Over mijn opvolger zal
binnen korte tijd meer informatie komen. Afscheid
nemen doet altijd een beetje pijn, maar ik kijk ook
weer uit naar de komende jaren waarin ik meer tijd
zal krijgen voor familie, vrienden en hobby’s.
Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerkingen
en het vertrouwen. Ik kijk terug op een hele fijne tijd
dat ik op de Fatima heb mogen werken.
Ik wens jullie alle goeds voor nu en de toekomst.
Lieve groet, Frida

Oproepjes.
❖ Gratis Informatieavond ‘ Het sensitieve, prikkelgevoelige kind’
Op donderdag 7 februari van 20.00 – 21.30 uur geeft Linda van Zwieten (de moeder van
Melle en Suus) van Huisje300 op de Fatimaschool een gratis informatieavond over het
sensitieve, prikkelgevoelige kind. Je hoort de termen hoog gevoeligheid, hoog
sensitiviteit of prikkelgevoeligheid steeds vaker voorbij komen. Maar wat houden deze
termen nu eigenlijk in? Om welke kinderen gaat het? Hoe herken je ze? Wat zijn hun
kwaliteiten en hun valkuilen? En vooral: wat hebben ze nodig om goed te kunnen
functioneren? Er is ruimte voor persoonlijke vragen en (kort) advies.
Voor iedereen die meer wil weten over hoog gevoeligheid/hoog sensitiviteit en voor
ouders die vermoeden dat hun kind een (prikkel)gevoelig/sensitief is.
Graag per e-mail aanmelden op voeljethuis@huisje300.nl.
Donderdag 8-2-2019 | 20.00-21.30 uur | Fatimaschool | Lage Biezen 4 | IJsselstein

❖ Training Ik ben Oké!
Op donderdag 24 januari en woensdag 30 januari 2019 starten er weer 2 nieuwe groepen
voor de Ik ben Oké! Training van Huisje300. Speciaal voor kinderen die:
- regelmatig prikkelbaar, geïrriteerd, huilerig, boos of opstandig zijn
- veel piekeren en zichzelf van alles aantrekken?
- regelmatig hoofd- of buikpijn hebben
- last hebben van faalangst of een laag zelfbeeld
- moeite hebben met inslapen of angstig zijn
In 7 bijeenkomsten van 1,5 uur leren de kinderen aan de hand van verhalen, spelletjes en
creatieve activiteiten zichzelf beter kennen, waardoor ze beter in hun vel zitten en
meer aan kunnen. Minimaal 2, maximaal 4 kinderen per groep.
Tijd: 15.00 – 16.30 uur | Locatie: Huisje300, Tourmalijnpad 1, IJsselstein |
Meer informatie & aanmelden: www.huisje300.nl

