Schooljaar 2015-2016

week 40

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
28-09 Dean Schouten 4 jaar
01-10 Imraan Aaouad 5 jaar
03-10 Martin de Kamper 8 jaar
03-10 Wictoria Zaloga 9 jaar
07-10 Lamyae Benomar 5 jaar

Maandag 28-09
Dinsdag 29-09
Woensdag 30-09

Donderdag 01-10
Vrijdag 02-10

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Maandag 05-10
En dan is het zo ver. Elise en ik werden wakker op
een druilerige vrijdag. Vandaag zouden wij elkaar
het ja woord gaan geven. Om 12.30 stroomde het
nog van de regen. Tot het om 13.00 langzaam droog
werd en de zon doorbrak. Zenuwachtig stond ik
onderaan de trap om mijn toekomstige vrouw
daar voor het eerst te gaan zien en de eerste kus
te geven. En toen op weg naar de Lutherkerk!
Wat waren we verrast om daar zo veel mensen
te zien. En wat waren we blij met de komst van
alle Pax kinderen. Jullie hebben Elise en mij heel
heel gelukkig gemaakt met jullie mooie liedje en
de prachtige witte ballonnen! De kleuters mochten
het bruidsboeket van Elise vasthouden terwijl ik
naar binnen ging. Groep 6 mocht ook gezellig mee
naar binnen en hebben “DE KUS” life mogen zien!
Rond 14.15 was het zover Elise en ik waren echt
getrouwd! We denken nog heel vaak terug aan de
haag van kinderen, ouders en meester en juffen
die ons verwelkomden!
Wat was het bijzonder,
wat was het mooi! Dank jullie allemaal!!!!
Elise en Meester Frans

Groep 4 gaat naar de
Kinderboerderij in
Gouda
Dans groep 1-2
Groep 3 gaat naar de
Kinderboerderij in
Gouda
Dans groep 3 en 4

Dag van de leraar

Welkom op school
In de groep van juf Marja en juf Jeannette
komt Dean Schouten.

http://www.aononderwijs.nl/scholier
en
Van harte welkom Dean en veel plezier bij
ons op school.

Regel van de week
We lopen rustig door de school en in de
lokalen.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Science makers awards 2015
De science makers zijn:
Bouke Schaap, Max Bakker, Marc Jacobs, Jelle van Veldhuizen, Matthijs Klinkenberg, Pepijn
Höcker en Storm van Dijk de ouders die mee gingen waren Ilse Schaap (moeder van Bouke)
Bianca Jacobs (moeder van Marc).
Woensdag 23 september moesten de van de Pax Christischool naar de science makers awards
omdat ze hebben gewonnen met het techniek toernooi.
Degene die er waren zijn: André Kuipers en Dennis Weening.
De science makers:’Het was heel gaaf om dit te ervaren.’
Na afloop was er een expo met de experimenten van andere science makers die waren ook
heel mooi.
Bouke zegt:’het was heel grappig want er lag snoep in de wc en wij gingen met ze allen onze
tasjes gevuld met snoep.
Max zegt :’Het was heel erg leuk en gezellig we hebben gepraat met andere science makers

Bericht van De Groeiling
Ouders kunnen voor hun kinderen een
scholierenverzekering afsluiten.
Hieronder de informatie van AON:
Uw kind goed verzekerd op school vanaf
€ 26,- per schooljaar.
“Onze zoon heeft zijn fiets deze ochtend
onbeschadigd in de fietsenstalling bij zijn
school gestald. Einde van de middag vindt hij
zijn fiets zwaar beschadigd terug. Wie gaat
dit betalen?”
De AON scholierenverzekering biedt uitkomst
als uw kind onder schooltijd betrokken raakt
bij een ongeval, en bij schade aan zijn/haar
eigendommen.

De verkiezingen zijn geweest
en de stemmen zijn geteld…

De nieuwe leden van de
leerlingenraad 2015/2016
zijn:

Sabir Bakkali (gr 5)
Safira Ifrandi (gr 5)
Max Bakker (gr 7)
Iris Burggraaff (gr 7)
Heel veel plezier en succes!!
De eerstvolgende
leerlingenraad vergadering is
op dinsdag 6 oktober a.s.

Nieuws uit de Parochie
Op zondag 4 oktober as om 11.00 uur is de
volgende gezinsviering met als thema: “ Hoe
armer, hoe rijker”. We vieren op deze dag
oogstdankdag. Wij nodigen u uit om
levensmiddelen mee te brengen welke na de
viering gebracht worden naar de zusters van
naastenliefde in Rotterdam. Deze zusters
koken elke dag een warme maaltijd voor
daklozen in Rotterdam. Zeker in deze tijd zijn
al uw etenswaren van harte welkom. Oogst
uit uw tuin of keuken te mogen ontvangen
wordt zeer gewaardeerd.
Ook is het op 4 oktober dierendag, en de
sterfdag van Franciscus. Deze man sprak veel
met de dieren, en daarom is deze dag naar
hem vernoemd. Alle kinderen mogen een
knuffeldier meenemen naar de viering.
Het kinderkoor zal deze viering muzikaal
ondersteunen.
Wij nodigen u en uw kinderen uit om deze
gezinsviering met ons mee te vieren! Vergeet
je knuffel niet en denk ook aan
levensmiddelen. Het is oogstdankdag en
dierendag.
Tot zondag 4 oktober!
Hartelijke groet,
namens werkgroep gezinsliturgie
Saskia v.d. Akker, Bianca van Bemmel, Jan de
Graaf en Anneke Bron

