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Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Maart
17
18
20

Myrthe Knoppert
Nout Attevelt
Daan van Dam

4A
3B
2C

Nieuwe leerling. Wij verwelkomen:
17 maart

Fenna Rekker

1C

We wensen Fenna een HEEL leerzame en plezierige tijd toe op onze Fatimaschool !
Belangrijke data:
donderdag 14 maart

Martijn afwezig. Tweedaagse directieberaad.

vrijdag 15 maart:

School dicht i.v.m. staking.

maandag 18 maart:

Mee

woensdag 20 maart

Kunstwerk in de klas voor de groepen 1-2.

donderdag 21 maart

Alle kinderen tot 12.00 uur naar school. Daarna zijn ze vrij
i.v.m. studiemiddag van de leerkrachten samen met de
Nicolaasschool.
Mededelingen.

❖ STUDIEMIDDAG 21 MAART : KINDEREN OM 12.00 UUR VRIJ !!!
Donderdag 21 maart gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school. Daarna zijn ze vrij
i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. Noteert u het in de agenda en geeft u dit
eventueel door aan de BSO ?

❖ Damkampioenen!
Aanstaande zaterdag (16 maart) worden de provinciale
school-dam-kampioenschappen gehouden in Austerlitz.
Twee kinderen van onze Fatimaschool, te weten Tobias en
Mathis uit groep 8 hebben het in januari zó goed gedaan bij de
IJsselsteinse damwedstrijden dat zij hier ook aan mogen
deelnemen.
Tobias en Mathis: ZET HEM OP EN VEEL PLEZIER EN SUCCES !!
❖ Meester Jan met pensioen.
Naast juffrouw Wanda zal ook meester Jan na dit schooljaar met pensioen gaan. Erg
jammer voor de school want Jan heeft (in zijn lange staat van dienst in het onderwijs)
het merendeel van zijn carrière met veel passie, inzet én humor veel kinderen op de
Fatimaschool onder zijn hoede gehad en samen met andere collega’s de school gevormd
zoals hij nu is.
Daarom willen we dit aan het eind van dit jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Over
het hoe/wat/wanneer houden we u uiteraard op de hoogte !
❖ Het schoolvoetbal komt er weer aan !
In de maand mei worden weer de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien
gehouden op de velden van VVIJ en IJFC. Te weten:
- Woensdagmiddag 15 mei (jongens 7/8)
- Woensdagmiddag 22 mei (meisjes 5/6 en 7/8)
- Woensdagmiddag 29 mei (jongens 5/6 en groep 4 gemengd)
- Woensdagmiddag 5 juni (reservedatum).
Als uw zoon/dochter op school te kennen heeft gegeven dat hij/zij
graag mee zou willen doen, dan heeft het deze week een groene brief meegekregen waar
de nodige informatie op staat.
Oók dient u middels uw handtekening akkoord te gaan met de eventuele deelname van uw
kind(eren).
Het strookje met daarop uw handtekening dient uiterlijk a.s. maandag 18 maart
ingeleverd te worden bij de juf of meester !! Dit is de juiste inleverdatum, het
staat verkeerd in de brief….!
❖ Vrijkaartjes voor “De verjaardag van koning Lodewijk de Enige”
In maart en april speelt theaterstichting “Kwibus” de
jeugdvoorstelling “De verjaardag van
koning Lodewijk de Enige” in theater Pantalone.
Een leuke voorstelling, bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.
Voor de (laatste) voorstelling, op zondagmiddag 7 april om 14:00 uur
hebben we twee vrijkaarten beschikbaar. U kunt ze winnen, want ze
worden verloot onder de liefhebbers, aanstaande maandag 18
maart direct na schooltijd (14:20 uur) in het lokaal van meester
Gerard. Let wel: U wint de vrijkaartjes allebei tegelijk !

❖ Tutorlezen groep 7 en groep 3B.
Kinderen leren met en van elkaar! Sinds deze week lezen
de kinderen van groep 3 2x per week met een leesmaatje
uit groep 7. We noemen dit tutorlezen waarbij het mes
aan 2 kanten snijdt! De
kinderen uit groep 3 krijgen
de kans om extra te lezen en
daarbij hun leesvaardigheid
omhoog te brengen maar ook
voor de kinderen uit groep 7 is
het leerzaam! Ze ontwikkelen
hierbij hun verantwoordelijkheidsgevoel want ze helpen een
ander kind bij iets moeilijks. Niet alleen leuk om te zien maar
zeker ook leerzaam voor alle kinderen.

Oproepjes.
❖ SAVE THE DATE: 12 April
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle
basisschoolleerlingen. Dit jaar vinden de Koningsspelen op
vrijdag 12 april plaats. Deze dag bestaat uit sportieve
activiteiten, die worden voorafgegaan door een gezamenlijk,
feestelijk Koningsontbijt op school.
Om deze dag een succes te maken, hebben we ook de hulp van
jullie, als ouders nodig.
Inschrijflijsten hangen bij de klassen.
Alvast bedankt namens de koningsspelen commissie.

