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
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Verjaardagen.
VAN HARTE
Datum
Februari
21
21
21
21
26
Maart
3
4
5
6
6

GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Naam
 roep
G
Rachel Schilthuizen
Sjoerd Stekelenburg
Mila van Woudenberg
Aimée Zwaan
Philou Cornelissen

7
6
2A
1D
2A

Jewel Balfoort
Fedde Bouw
Fien Verbaan
Fleur Doeve
Roef van Dort

6
4A
3B
5A
1C

Nieuwe leerling. Wij verwelkomen op:
4 maart
4 maart
5 maart

Ninthe van de Laan
Darren van de Laan
Jasmijn Brouwer

6
1B
1A

We wensen Ninthe, Darren en Jasmijn een HEEL leerzame en
plezierige tijd toe op onze Fatimaschool !
Belangrijke data:
vrijdag 22 februari:

We vieren carnaval !!!

Vakantie van zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart!!
maandag 25 februari meester Martijn jarig

maandag 4 maart:

Groep 7 gaat vanaf school naar huis i.p.v. de gymzaal
Juffrouw Suzanne werkt in groep 3B
Juffrouw Marleen werkt in groep 7
juffrouw Mariet jarig

dinsdag 5 maart:

Juffrouw Suzanne werkt in groep 3B
Juffrouw Marleen werkt in groep 7

woensdag 6 maart

Juffrouw Marleen werkt in groep 7
Vergadering MR

Mededelingen.
❖ Maandag 4 maart:
Vanwege het kindercarnaval in de IJsselhal zullen de gymlessen van die dag er iets
anders uit gaan zien. Alle kinderen hebben GEWOON les!!! Alleen vanwege wat
verschuivingen zal groep 7 eerder gaan gymmen en zodoende om 14.15 uur vanaf school
naar huis gaan en NIET vanaf de IJsselhal.
❖ Dam kampioenen!
4 dinsdagavonden lang hebben 4 Fatima kinderen
gestreden in het IJsselsteinse topscorers
damtoernooi. Daarbij hebben ze prachtige resultaten
behaald.
Bij de groepen 5/6 haalde Merlijn van Schie een 2e
plek en Karlijn Buster een gedeelde 5e plek.
Bij de groepen 7/8 eindigde Mathis Lafourcade op de
3e plek en kon Tobias van Schie een gedeelde 5e plek
op zijn cv bijschrijven. Goed gedaan toppers!!!
❖ Carnaval.
Morgen barst het carnavalsfeest los op
school. Mede dankzij jullie hulp kunnen wij
er weer een super leuke dag van maken!
Alvast ontzettend bedankt!
Morgenochtend is er voor alle kinderen
een circuit uitgezet. Voor de groepen 3
tot en met 8 is er ook een playbackshow.
Deze zal na de lunch plaatsvinden in de
gymzaal van de Nicolaasschool. Vanwege
de beperkte ruimte kunnen hier alleen
leerlingen en leerkrachten bij aanwezig
zijn.
Onze grote dank gaat uit naar Bas en Jill Valkenburg. Zij hebben ook dit jaar weer alle
drank voor ons gesponsord. Super!

Vanuit de MR…………halfjaarverslag MR, schooljaar 2018-2019

februari 2019

De MR heeft zich de afgelopen periode actief bezig gehouden met een aantal belangrijke zaken,
waaronder natuurlijk de voortgang van het fusieproces.
Nadat het besluit eind schooljaar 2017 - 2018 is genomen om te fuseren met de Nicolaasschool, zijn
de beide MR-en samen op zoek gegaan naar een bureau, die het proces van een goede
samensmelting van 2 teams, zo goed mogelijk kan begeleiden.
In oktober hebben 3 verschillende bureaus een presentatie gehouden en heeft de MR unaniem
besloten dat ze het proces graag begeleid zien worden door Loes en Mariet van B&T. De eerste
bijeenkomsten en gesprekken hebben plaatsgevonden en wij ( en ook de teams) zijn zeer tevreden
over dit bureau.
Daarnaast hebben we ook een avond gehad met Job van Velzen van Etuconsult die zich richt op de
nieuwbouw en het vormgeven van het IKC. Hier krijgen wij de mogelijkheid om mee te denken en
input te geven.
Naast deze activiteiten hebben we ons ook gebogen over de lopende zaken gedurende een
schooljaar.
● Martijn Steur heeft de tussentijdse evaluatie van de schoolplannen met ons gedeeld. Die zijn
positief door ons ontvangen
● 3 MR leden hebben een MR scholing gevolgd en waren blij met de input die ze daar hebben
gekregen.
● De GMR krijgt volgend schooljaar een andere vorm. De huidige GMR is te groot om effectief
te kunnen functioneren. Wij hebben het plan voor de herstructurering van de GMR voorgelegd
gekregen en hiermee ingestemd, omdat we onderschrijven dat de GMR te groot wordt en niet
goed werkbaar is in de huidige vorm. Wel houden we met de nieuwe opzet goed in de gaten
of we voldoende geïnformeerd worden en ruimte krijgen voor inbreng. Hier zal een evaluatie
gedurende het volgend schooljaar voor plaatsvinden.
● Komende vergaderingen zullen we ook, de schoolformatie 2019-2020, de schoolbegroting,
evaluatie pauzes, de onderwijskundige plannen voor het volgend schooljaar en natuurlijk fusie
en nieuwbouw bespreken.
We houden u op de hoogte!
Vragen of opmerkingen? Mail ons (mr@rkbsfatima.nl)
Vriendelijke groet,
Martijn van Nierop, Heidi van de Koevering, Eveline Schell, Mariet van Rooijen, Marina Caspers en
Saskia van Mourik
MR Fatimaschool

Oproepjes.
❖ Toffe Tieners:

