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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Januari
22
22
23

Weston van Dopperen
Thomas van der Waal
Cato Wolters

1C
1B
4B

Nieuwe leerlingen. Wij verwelkomen:
18
18
23

Dominic de Jong
Richy Versteeg
Mila van der Hoek

1B
1B
1C

We wensen Dominic, Richy en Mila een HEEL leerzame en
plezierige tijd toe op onze Fatimaschool !

Belangrijke data:
dinsdag 22 januari:

Martijn afwezig ivm Directieberaad
Vergadering Ouderraad
Vergadering Medezeggenschapsraad

woensdag 23 januari:

juffrouw Ingrid jarig!!

In het kader van de kracht van de herhaling!!!
De studiemiddag van 23 mei 2019 is verplaatst
naar 21 maart 2019. Alle kinderen zijn dan om
12.00 uur vrij!!!
Noteert u dit in de agenda??

Mededelingen.
❖ Theaterproject voor de groepen 4 en 5
In samenwerking met Kunst Centraal gaan de komende vier weken de
kinderen van de groepen 4 en 5 het cultuurproject “theater” volgen.
De kinderen maken daarbij vooral kennis met toneelspelen. Daartoe
was er gisteren al een gastdocente op school voor de eerste les. Zij
zal ook op de komende twee woensdagen op school komen om de
kinderen te laten kennismaken met toneelspelen en alles wat daarbij
komt kijken.
De vierde en laatste les is op woensdag 6 februari en dat is de
afsluiting van het project in theater Pantalone met een
eindpresentatie, waarbij óók ouders / grootouders aanwezig mogen zijn !
De eindpresentatie van groep 4A zal zijn van 9:00 u. tot 10:00 u.
Die van 4B van 10:00 u. tot 11:00 u.
5A van 11:15 u. tot 12:15 u.
5B van 12:30 u. tot 13:30 u.
Het zou natuurlijk leuk zijn als er dan veel publiek is voor de kinderen, die na afloop
natuurlijk een staande ovatie gaan krijgen…..
Voor het vervoer van en naar theater Pantalone (aan de Linnaeusweg) zullen de ouders
via de groepsleerkrachten benaderd worden met de vraag wie een auto beschikbaar
heeft op 6 februari om te helpen met het vervoer.
❖ Volgende week diplomazwemmen groepen 5 !
De meeste kinderen van beide groepen 5 gaan aanstaande dinsdag (21 januari) proberen
een volgend zwemdiploma (voornamelijk het C-diploma) te behalen. Een half jaar
school-zwem-lessen zit er dan al weer op.
Het afzwemmen van groep 5B begint om 10:00 uur en dat van groep 5A om 10:45 uur.
Natuurlijk zijn ouders en opa’s en oma’s welkom om getuige te zijn van deze mijlpaal !
Op dinsdag 28 januari zullen de groepen 5 dan voor de laatste keer gaan zwemmen; in de
week daarna (donderdag 7 februari) wordt het stokje overgenomen door de groepen 4.
Vanaf die week hebben de groepen 4 nog één gymles per week en de groepen 5 twee.
❖ Braakballenles groep 6
Woensdag 16 januari heeft groep 6 een hele interessante les gehad
over uilen en braakballen. Henk Lichtenbeld (vogelaar) heeft van
alles verteld over hoe en waar uilen leven, wat ze eten en nog veel
meer. Daarna hebben we braakballen uitgeplozen en kwamen we
allerlei soorten botjes tegen van verschillende soorten muizen. De
kinderen mochten de gevonden botjes mee naar huis nemen om hier
thuis over te kunnen vertellen.
❖ Invulling vacature Intern Begeleider
Zoals u heeft kunnen lezen in de Infatimatief van vorige week zal Frida vanaf 1 maart
met pensioen gaan. We zijn blij om te kunnen melden dat lopende het schooljaar (dus tot
aan de zomervakantie) Dorien Mertens een deel van de taken van Frida gaat overnemen.
Dorien is een ervaren IB-er die op dit moment werkzaam is op de Nicolaasschool en zal
de komende weken samen met Frida een aantal afspraken hebben om te zorgen voor een
goede overdracht.

❖ Tussenstand sanering/sloop oude Fatimagebouw:
Er is een voortvarende start gemaakt met het saneren van het gebouw. Naast de al
ingecalculeerde asbest bleek er echter ook asbest te zitten op plekken die cruciaal zijn
voor het staande houden van het gebouw. Om dat weg te halen moesten er eerst andere
zaken in orde worden gemaakt voordat men verder kon. Voorzichtigheid was geboden.
In diezelfde periode werden er mogelijk resten van vleermuisnesten gevonden wat
betekende dat dit eerst onderzocht dient te gaan worden. Vanwege het feit dat
wij eerder dan de aanvankelijke planning uit de Touwlaan zijn verhuisd hebben
deze ontdekkingen vooralsnog geen invloed op de planning van de nieuwbouw: er
wordt nog steeds gekoerst op ingebruikname van het gebouw eind 2020.
❖ Juffrouw Tineke
Juffrouw Tineke loopt al heel wat jaren bij ons rond. Tot voor kort was ze naast de TSO
ook 1 dag in de week juf bij de kleuters. Rondom de verhuizing heeft Tineke erg veel
werk verricht en we hebben gemerkt dat die extra handen schoolbreed zeer welkom
zijn. Door intern iets te schuiven in de ondersteuning en daarbij juffrouw Amber
tijdelijk ook te kunnen uitbreiden kan de ondersteuning van de kleuters vooruitgang
vinden en zal Tineke schoolbreed bij kunnen springen.
❖ Aangekondigde landelijke stakingsdag 15 maart
Vanuit de media heeft u wellicht vernomen dat op vrijdag 15 maart een landelijke
stakingsdag voor het basis-, middelbaar én hoger beroepsonderwijs is. Bij de vorige
stakingsdagen hebben we binnen het team geïnventariseerd welke collega’s zich als
staker gingen registreren er welke gevolgen dat voor de school zou hebben. Beide dagen
bleek het niet mogelijk te zijn om de school open te houden. Het gesprek over de
komende stakingsdag voeren we komende week en zullen a.d.h.v. die uitkomsten weer
moeten besluiten of de school al dan niet open kan blijven. In de volgende Infatimatief
hopen we hier meer duidelijkheid over te geven!
❖ Vanuit de ouderraad
We zitten alweer in 2019. De decembermaand met Sinterklaas en Kerst waren drukke
tijden voor de Ouderraad. We hebben er weer twee leuke feesten van kunnen maken.
Zonder de ouderbijdrage had dit niet gekund. Graag wil ik ouders die de ouderbijdrage
nog niet hebben betaald verzoeken deze naar ons over te maken.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage €30 per kind. Voor kinderen die na
de kerstvakantie zijn gestart op school betaalt u voor dit schooljaar € 15. U kunt het
voor uw kind(eren) betreffende bedrag overmaken 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. Let u er hierbij op dat de laatste cijfers zichtbaar zijn door een laagje weg te
krabben. 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

ALAAF

ALAAF

ALAAF!!!!!!!!!

Apestad, januari 2019
Beste ouder(s),
De tijd vliegt voorbij! Het carnavalsfeest staat alweer voor de deur.
Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 22 februari aanstaande.
Carnaval op school betekent een feestelijke dag met gezellig versierde lokalen
en gangen, veel muziek en talloze geinige activiteiten met voor elk wat wils.
Natuurlijk wordt de school omgetoverd tot een bruisende carnavalsplek!
Op deze dag kunnen de kinderen ook weer gebruik maken van ons
pannenkoekenrestaurant. Traditioneel horen de pannenkoeken bij ons
Carnavalsfeest. Daarom vragen wij pannenkoekbakouders.
Mocht u zin en tijd hebben om ons te helpen, dan vragen we u het onderstaande
strookje in te vullen en zo snel mogelijk bij de leerkracht van uw kind in te
leveren.

Vele handen maken licht werk.
Namens de carnavalscommissie:
Annemarie, Petra, Mirjam, Malou, Nina, Suzanne en Lieke
Alvast ontzettend bedankt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------De vader/moeder van……………………uit groep…………………..
wil 10 pannenkoeken bakken en deze vrijdagmorgen 22 februari in het restaurant
(aula) afgeven (om 08.30 uur)*
Of
wil 20 pannenkoeken bakken en deze vrijdagmorgen 22 februari in het restaurant
(aula) afgeven (om 08.30 uur)*
*Gelieve het opgave strookje in te leveren bij de groepsleerkracht.

