basisschool

O.L.V. van FATIMA

Directeur:
M. Steur
Bezoekadres: Lagebiezen 4
3401 NG IJsselstein
Postadres:
p
 ostbus 40
3400 AA I Jsselstein
☎030-6881898
directie@rkbsfatima.nl
website: www.rkbsfatima.nl

7 feb. t/m 13 febr. 2019

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

Naam

Groep

Februari
7
8
10
12
13

Gijs van Oostrum
Boaz de Vos
Aya Saghir
Stan Bogaard
Brenth Loozekoot

5A
3A
3A
2B
4B

Belangrijke data:
14 februari

Laatste werkdag van juffrouw Frida!!
Kom langs om gedag te zeggen!

Mededelingen.

Wij ontvingen het zeer droevige nieuws dat
Colinda van Basten
moeder van Sam (groep 5B) en Fé (groep 3B) van der Jagt
op 45 jarige leeftijd is overleden.
We herinneren haar als een energievolle, opgewekte vrouw die voor
iedereen klaarstond!
Wij wensen Matthijs, Sam, Fé en Giovanni heel veel sterkte toe met
dit grote verlies.
In de centrale ruimte (tegenover groep 7) hebben we een kleine gedenkplek ingericht
met kaartjes waarop u een boodschap kan achterlaten voor de familie. In de bijlage van
deze Infatimatief vindt u de rouwkaart van Colinda. Iedereen is welkom.

❖ 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ Kindertaal…….:
-

-

Opdracht in groep 3: Maak een verhaaltje met de letterdoos. Schrijft een kind:
“poes wil koek…..mam wil pap”.....
In groep 5B werd het jeugdjournaal vertoond met de voorzitter van het Engelse
parlement (bij de Brexitstemming).
Daarna wil de meester met de volgende les beginnen en vraagt om aandacht. Zegt
een leerling: “ORDERRRRRRR...
Zegt Jantje in groep 4: “Keesje, je opa staat er….
Zegt Keesje: “Nee joh, da’s mijn vader..”

❖ Stichting Haarwens:
Afgelopen maandag, op wereld kankerdag, heeft Puk van
Schalkwijk uit groep 4 haar prachtige lange lokken bij de
kapper af laten knippen en geschonken aan Stichting
Haarwensen. Ze was op het idee gekomen van een jongetje die
dit had gedaan. Haar tante heeft de lokken afgeknipt. Wat een
prachtig gebaar van je Puk!
❖ Bereikbaarheid school
Sinds twee weken hebben we op school nieuw telefoons en het blijkt dat we sindsdien
minder goed bereikbaar zijn dan anders. Bij navraag blijkt dat dit wellicht te maken zou
kunnen hebben met Vodafone. Het bellen via die provider schijnt moeizaam te gaan wat
zou kunnen verklaren dat u de school niet kan bereiken. We hebben de mogelijkheid
ingeschakeld om een voicemailbericht achter te laten om eventuele ziekmeldingen door
te geven. Mocht u die (wellicht door Vodafone) dat bandje niet te horen krijgen, kunt u
de ziekmelding of andere mededelingen ook altijd per mail doorgeven:
directie@rkbsfatima.nl

Oproepjes.
❖ Hulp bij carnaval:
Met name bij de kleuters (groepen A, B en D) komen we nog een hoop hulpouders te kort
bij de spelletjes tijdens het carnavalsfeest. We hopen (rekenen!) op ouders die zich
alsnog opgeven bij juf Lieke. Voor de groepen 3 tot en met 8 kunnen we ook nog wat hulp
gebruiken. Voor het geval u het nog niet wist: Het feest is op vrijdag 22 februari.
Briefjes om pannenkoeken te bakken kunnen ook nog steeds ingeleverd worden….

