Schooljaar 2015-2016

week 39

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
22 sept. Thijs den Engelsman 8 jaar
24 sept. Rayane Issmaili 7 jaar
Vorige week was Ilona uit groep 8 jarig en
per ongeluk stond er vermeld dat zij 8 jaar
werd, maar dat klopt niet. Zij is 11 jaar
geworden. Sorry Ilona.

Maandag 21-09
Dinsdag 22-09

Woensdag 23-09
Donderdag 24-09
Vrijdag 25-09

Kijkje in de Keuken
groep 1-2 M/J 8.30 uur
Verkiezingen
leerlingenraad
Afscheid Harry van de
Kant-raad van bestuur
Trouwdag meester
Frans en Elise

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Welkom op school

Parkeren bij school
School is al weer een paar weken
begonnen en nu het jammer genoeg
minder goed weer begint te worden,
vragen wij uw aandacht voor het
parkeren rondom school.
Vlak voor de hoofdingang zijn geen
officiële parkeerplaatsen. Wij verzoeken
u dan ook om uw auto te plaatsen op de
hiervoor bestemde parkeerplaatsen. Er
zijn er meer dan voldoende in de directe
omgeving.
Dit verbetert het zicht op de kinderen bij het
uitgaan van school en vooral de veiligheid
van uw kinderen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

In de groep van juf Paulien en juf Jeannette
komen Damian den Dolder en Jazz Kok.
Damian wordt 23 september 4 jaar en Jazz 27
september.
Van harte welkom op de Pax en heel veel
plezier!

Kijkje in de Keuken
Voor vrijdag 25 september stond er een
Kijkje in de Keuken gepland voor groep
1-2 M/J. Deze kan vanwege de
afwezigheid van juf Jeannette niet
doorgaan. Een nieuwe datum wordt zo
snel mogelijk bekend gemaakt.

Regel van de week

Offerfeest

We luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten.

Donderdag 24 september is het offerfeest
voor de moslims.
Indien u deze dag vrij wilt vragen voor uw
kinderen, moet u dit wel even
aanvragen/melden bij de directie.

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

