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24 t/m 30 januari 2019

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Januari
25
25
25
25

Yfke Klein
Ahmad Mohammed
Quinten Savelsbergh
Berend Wolters

1C
2B
8
2A

Wij verwelkomen:
29

Floris Leenaers

1D

We wensen Floris een HEEL leerzame en plezierige tijd toe op
onze Fatimaschool!
Belangrijke data:
vrijdag 25 januari:

groep 8 adviesgesprekken

maandag 28 januari:

Groepen 1-2 krijgen hun (NIEUWE!!!) verslag mee.

Mededelingen.
❖ Groep 5 - kinderen geslaagd voor hun zwemdiploma!
Afgelopen maandag zijn ALLE kinderen uit de groepen 5 die
mochten afzwemmen voor hun C- of B-diploma GESLAAGD !
Onder het toeziend oog van veel ouders en grootouders was er
geen vuiltje aan de lucht om aan de eisen te voldoen om te
slagen.
Na afloop veel vrolijke gezichten dus.
GEFELICITEERD ALLEMAAl!!

❖ Stakingsdag 15 maart.
In de vorige Infatimatief heeft u kunnen lezen dat we binnen het team het gesprek
zouden voeren over de aangekondigde stakingsdag van 15 maart. We hebben dit
inderdaad gedaan, maar willen hier met het team nóg iets dieper op ingaan met elkaar
om alle factoren mee te nemen die nodig zijn om tot een juiste overweging te komen.
Wanneer dit bekend is, zullen we u uiteraard z.s.m. informeren.
❖ Schoolplein.
Bij de locatie ligt een prachtig schoolplein waar de kinderen alle ruimte hebben om te
spelen. Omgeven door bomen en struiken is het een pracht plek om hun pauzes op door
te brengen. We merken en zien dat dezelfde bomen en struiken ervoor zorgen dat de
stenen glad worden en hierdoor de kinderen wat vaker uitglijden dan dat u (en wij)
gewend waren. Gelukkig hebben we voor dit soort glijpartijen extra (grotere) kleding
binnen gekregen, maar weet ook dat we de RMN (zij zijn verantwoordelijk voor dat
plein) al een aantal keren hebben benaderd om te komen vegen en gelukkig zijn ze dat
ook komen doen !
❖ Damkampioenen.
Gisteren hebben 3 teams uit groep 6, 7 en 8 meegedaan aan de
school-dam-kampioenschappen, zoals elk jaar georganiseerd door damvereniging
Zenderstad.
Het team uit groep 6 speelde zelfs de finaleronde, nadat zij in november al de
voorronde had gewonnen. Zoey, Diede, Karlijn, Myrthe en Merlijn presteerden geweldig
door niet één partij te verliezen. Alle partijen eindigden in remise waarmee zij een zeer
mooie vierde plaats behaalden.
Het team uit groep 7, bestaande uit Jens, Rosalie, Bram en Tiese behaalde een eervolle
5e plaats.
Het team uit groep 8, bestaande uit Tobias, Quinten, Mathis en Roy deed het helemáál
geweldig door als tweede te eindigen…!
GOED GEDAAN DAMKANJERS !
❖ De schoolbieb.
De bieb wordt zeer intensief gebruikt onder de bezielende leiding van moeders en een
oma (Joyce) die de kinderen helpen met het uitzoeken van leuke boeken en het op orde
houden van alle kasten. Vanaf januari zijn er 30 nieuwe boeken bijgekomen om de
kinderen nóg meer aan het lezen te houden!
Dank jullie wel biebouders!!

De nieuwe beken

Bieb-in-bedrijf

ALAAF

ALAAF

ALAAF!!!!!!!!!

Apestad, januari 2019
Beste ouder(s),
Zoals u misschien al weet, zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor
carnaval. Dit vieren wij op vrijdag 22 februari!
Vorige week deden wij al een oproep om pannenkoekbakouders te vragen.
Maar we kunnen nóg meer hulp gebruiken!
Wij zoeken namelijk ook nog ouders die willen helpen bij de spelletjes voor de
groepen 3 t/m 8 én we zoeken ouders die de kinderen van groep 1 en 2 willen
begeleiden bij de diverse spelletjes.
Ook willen we natuurlijk de school weer in carnaval sfeer brengen, dit op
vrijdagochtend 6 februari vanaf 8.30 uur. Dit is hooguit een uurtje werk.
Mocht u zin en tijd hebben om ons te helpen, dan vragen we u onderstaande
stroken in te vullen en zo snel mogelijk bij de leerkracht van uw kind in te
leveren.

Vele handen maken licht werk!

Namens de carnavalscommissie:
Petra, Annemarie,Malou, Mirjam, Nina, Suzanne en Lieke
Alvast ontzettend bedankt !!!!!!!!!!
De vader/moeder van……………………uit groep…………………..
komt helpen bij het versieren van de school woensdagochtend 6 februari vanaf 8.30

uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------De vader/moeder van……………………uit groep…………………..

komt helpen bij het spellencircuit voor groep 3 t/m 8 op vrijdagochtend 22 februari
( om 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur)

-------------------------------------------------------------------------------------------------De vader/moeder van……………………uit groep……………………
komt helpen bij het spellencircuit voor groep 1 en 2 op vrijdagmorgen 22 februari
(om 08.30 uur tot ongeveer 12.00 uur)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------

En nogmaals ter herinnering:
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

Oproepjes.

