STUDIEDAG 23 september
Zoals u in de kalender heeft kunnen zien zijn alle groepen a.s. maandag 23 september vrij in verband
met een studiedag. Op deze dag zullen de teams van de Nicolaas en de Fatima zich gaan buigen over
de visie en missie van onze toekomstige gezamenlijke school: welke thema’s vinden wij nu belangrijk
om het komende jaar uit te gaan werken, wat willen we straks terug gaan zien in onze school? Fijn
om hier al zo vroeg in het jaar met elkaar mee bezig te kunnen zijn. Uitkomsten van deze dag zullen
zeker nog teruggekoppeld worden in een latere nieuwsbrief.

KERKVIERING
Vrijdag 21 september zal onze jaarlijkse woordviering plaatsvinden in de Nicolaasbasiliek om 9.00.
tot ongeveer 9.40. We vieren dat we samen het schooljaar weer ingegaan zijn en er weer een fijn
jaar van gaan maken! Het thema dit jaar is: Op reis! We nodigen alle ouders, opa’s , oma’s en andere
belangstellenden uit om de viering bij te wonen. We hopen dat velen met ons de viering mogen
beleven!

SCHOUDERCOM
Deze week heeft iedere ouder een uitnodigingsmail van SchouderCom ontvangen. Deze mail heeft u
ontvangen op het emailadres dat bij ons bekend is. In de uitnodigingsmail vindt u een link waarmee
u een eigen account kunt aanmaken. U vult zelf uw persoonlijke gegevens in en geeft aan wie deze
gegevens mag zien. Het aanmaken van een SchouderCom-account gaat als volgt:
1. Open de uitnodigingsmail en klik op de link “Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan” om
uw gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.
2. U komt in het registratiescherm voor nieuwe ouders/verzorgers terecht.
3. Na het invoeren van uw gegevens, ontvangt u een bevestigingsmail met hierin een activatielink
Door op deze link te klikken, komt u in uw SchouderCom-account bij uw persoonlijke gegevens
terecht. U kunt hier uw gegevens aanpassen en aangeven voor wie deze zichtbaar zijn. Later kunt u
onder “Mijn gegevens” eventueel ook de gegevens van uw gezinsleden aanvullen.
4. Na het aanvullen van uw account, kunt u de App op uw mobiel of tablet downloaden (via de
Google Play Store en Apple de App Store).
Mocht u geen uitnodigingsmail hebben ontvangen of problemen hebben met de activering van uw
account kunt u altijd even binnenlopen bij Dorien Mertens

GROEP 7 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE!

Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in
Nederland op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de
hoogste groepen doen ook mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang
wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig
aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun
vriendjes niet meenemen, hebben hun huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten
spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze
is.
Leuke producten
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden zoals Dik Trom,
Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket, een hippe shopper,
feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de
Petteflet.
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een kind in de
daklozenopvang. U koopt toch ook bij onze leerlingen!?
We wensen groep 7 heel veel succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.

STAGIAIRE GROEP 4
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Lisa Coenen de stagiaire van groep vier en ik ben een tweedejaars student van de pabo op de
hogeschool Utrecht. Ik ben negentien jaar en ik woon in IJsselstein. Ik vind het erg leuk om naar
formule 1 te kijken en ik handbal drie keer in de week.
Ik ben een halfjaar lang op de dinsdag te vinden in groep vier. Ik zal in dit aankomende halfjaar ook
nog twee stageweken hebben. Dan zal ik twee keer een hele week stage lopen. Ik heb vorig jaar op
een andere school stage gelopen in groep zeven en bij de kleuters. Ik heb al een keer kennis gemaakt
met de klas en het zijn erg leuke en lieve kinderen. Ik verheug me dan ook erg op de verdere
stagedagen.
Groetjes, Lisa

Opening thema: Gezond gedrag
Dinsdag 17 september was het een vrolijke boel in de aula van de
school. 5 Kleutergroepen( 4 Fatima en 1 Nicolaas) vierden daar de
opening van het thema: Gezond gedrag met een dans. Alle juffen
deden de dans voor op het podium en de kinderen deden enthousiast
mee.
In de klas zijn we verder gegaan over dit thema. Zo is de huishoek een
restaurant geworden en is er in de gang een groentewinkel gekomen.
Op woensdag 25 september gaan we ook nog op bezoek bij
groentewinkel “Fresh Corner” in de binnenstad. Daar kopen we dan
wat fruit en groente en gaan we dit in de klas proeven. We hebben er
veel zin in.

OUDERBIJDRAGE

Ook dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 50, = per leerling.
●
●

De ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje.
De ouderbijdrage is exclusief de eigen bijdrage busvervoer zwemonderwijs groep 4 en 5.

Naast het schoolreisje wordt uw bijdrage gebruikt om alle activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst,
Pasen,Carnaval, Avondvierdaagse, de Eindmusical en het Kleuterfeest weer een mooie ervaring te
laten zijn voor uw kind(eren).
De ouderraad verzoekt u vriendelijk om deze bijdrage voor 1 november over te maken. U kunt deze
overmaken naar IBAN: NL59RABO0159286573 o.v.v. Ouderbijdrage 2019-2020 met vermelding van
de naam van uw kind(er en) èn de groep waarin hij/zij zit(ten) .
Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt, dan kunt u deze mail negeren en bedanken wij u bij deze
hartelijk voor uw snelle actie.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Irene Hilhorst (penningmeester
ouderraad): tel. 06 51 31 71 42,
Met vriendelijke groet, De Ouderraad

