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31 jan. t/m 6 febr. 2019

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum:

Naam:

Groep:

31 januari
31 januari
31 januari

Niels Buster
Abel Groot
Nadine Knoppert

4A
1D
7

2 februari
3 februari

Donatella Duric
Lexi Stok

1C
2A

Nieuwe leerling. Wij verwelkomen:
3 februari

Alyssa van der Haar 1B

We wensen Alyssa een HEEL leerzame en plezierige tijd toe op
onze Fatimaschool !
Belangrijke data:
dinsdag 5 februari:

Juffrouw Xandra jarig
10 minuten gesprekken groepen 1-2

Mededelingen.
❖ Aangekondigde stakingsdag 15 maart
De AOB (de Algemene Onderwijsbond) gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek in
de week van 11 maart acties voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De week
wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in
Den Haag. Deze staking wordt ook ondersteund door de actiegroepen Po in Actie en WO
in Actie. Binnen het team hebben we met elkaar gesproken over de onderliggende
redenen van deze staking. Als u klikt op deze link komt u op de webpagina waarop er (ons
inziens) duidelijk staat toegelicht wat de urgentie is en waarom er tot deze stakingsdag
wordt opgeroepen. Het gaat niet alleen om “meer salaris”. Het gaat om een breder

probleem: het achterblijven van investeringen vanuit het kabinet om het onderwijs
aantrekkelijker te maken om in te werken. Zonder deze investeringen blijven we in het
onderwijs achter de feiten aanlopen met alle gevolgen van dien. Flyer actieweek

Voor onze school betekent dit dat we in principe 15 maart gesloten zullen zijn. Er zijn
teveel collega’s die zich als staker gaan registeren waardoor het niet verantwoordelijk is
om de school die dag open te doen.
Omdat er op de achtergrond nog steeds onderhandeld wordt, zal er theoretisch een
kans aanwezig zijn dat men tot een akkoord gaat komen. Dit zal wellicht een ander licht
op de zaak werpen. We houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten en
zullen u uiteraard zo snel als mogelijk informeren als hier sprake van zal zijn.
Mocht u hierover nog vragen hebben, loop even bij me langs !
Groeten,
Martijn
directeur Fatimaschool
❖ Nieuws van de studenten
Deze week heeft juf Lisa haar stageperiode afgerond in groep
1/2A. Zij heeft haar opleiding bijna voltooid en verwacht nog
voor de zomervakantie haar diploma te halen. Ze zal nog wel bij
de 10 minutengesprekken van haar groep aanwezig zijn. We
zullen haar zeker gaan missen.
Juf Elien heeft haar bovenbouw stage in groep 6 afgerond en zal
het komend schooljaar bij juf Wanda in groep 1/2B meedraaien.
We wensen haar heel veel plezier en succes.
❖ Mag ook gezegd worden!
Wat fijn dat er in elke klas een aantal “luizenmoeders” zijn die
de kinderen preventief controleren op luizen/neten. Ze komen
een aantal keren per jaar en speuren alle hoofden af. De
kinderen houden wel van dat gefreubel aan hun hoofd en wij zijn
blij dat door deze ouders er een goede controle is op eventuele
hoofdluis!!

❖ SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2019
Beste kinderen en ouders van groep 3 t/m 8,
Korfbalvereniging Fortissimo wil alle kinderen in IJsselstein kennis laten maken met
korfbal. Daarom organiseert zij ook dit jaar weer een schoolkorfbaltoernooi voor alle
kinderen van groep 3 t/m 8.
Dit jaar wordt het toernooi op een andere dag georganiseerd, eerder in het jaar.
Het toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 5 april 2019 bij Korfbalvereniging
Fortissimo op sportpark IJsseloever.
Het toernooi zal om 15.30 uur beginnen en uiterlijk 19.00 uur afgelopen zijn.
Tussendoor en na afloop is er een mogelijkheid om met je vriendjes en vriendinnetjes te
blijven eten.
Om alvast een keer te kunnen oefenen met korfbal, wordt er voorafgaand aan het
toernooi een training georganiseerd.
De training zal op maandag 1 april of dinsdag 2 april gegeven worden tussen 18.00 uur en
19.00 uur.
Korfbal is een sport waarbij jongens en meisjes in één team spelen. Geef je dus
samen met je vriendjes en vriendinnetjes op !
Mocht je het leuk vinden om mee te doen, vraag dan of je ouders deze bladzijde even
willen uitprinten en het onderstaande strookje willen invullen.
Dit strookje moet vervolgens ingeleverd worden bij je juf of meester tot uiterlijk
donderdag 21 februari 2019.
Mocht het niet lukken om deze pagina uit te printen, dan kun je bij meester Gerard deze
brief + strookje ophalen.
Met vriendelijke groet,
meester Gerard
--------------------------------------------------------------------------------------------------IK WIL MIJ GRAAG OPGEVEN VOOR HET SCHOOLKORFBALTOERNOOI
NAAM: ………………………………………………………..GROEP: ………………………………………..
Bij het toernooi heeft ieder team een coach nodig. Het gaat hierbij vooral om het
positief aanmoedigen van de kinderen.
IK WIL GRAAG EEN TEAM COACHEN TIJDENS HET TOERNOOI JA/NEE
Mijn naam: ……………………………………….
Tijdens het toernooi zullen er foto’s gemaakt worden. Indien hier bezwaar tegen is, kan
dit op de toernooidag aangegeven worden bij de wedstrijdtafel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ Het nieuwe kleuterverslag!
Hij is prachtig geworden. Passend bij de kleuter en hoe die gezien wordt. Judith
Spithoven heeft de illustraties gemaakt en Danny Goyen (vader van Wouter en Milou)
heeft de technische kant voor zijn rekening genomen. Super bedankt daarvoor!

Oproepjes.
❖ Leesboeken gevraagd.
Groep 4B is op zoek naar leesboeken voor in de klas. Heeft u nog leesboeken in huis die
geschikt zijn voor groep 4/5 en u gebruikt ze niet meer, dan zou groep 4B ze graag
hebben voor het lezen in de klas.

