Schooljaar 2015-2016

week 46

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
09-11 Wybren Puister (10 jaar)
10-11 Amber Hulshof (5 jaar)
15-11 Elin Jacobs (9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Noodoproep voorstelling Post voor
Simon
Bij de kleuterdeuren hangen intekenlijsten
voor het vervoer van de kinderen a.s.
woensdag naar de Speel en Werkhoeve.
Jammer genoeg zijn er nog niet voldoende
auto’s beschikbaar om de kinderen daar te
krijgen.
Wie wil de kinderen en ons nog helpen,
zodat alle kinderen de voorstelling kunnen
meemaken.
Natuurlijk mag u zelf als begeleider ook de
voorstelling bijwonen.
Schrijf snel uw naam op!!

Maandag 09-11
Dinsdag 10-11
Woensdag 11-11

Donderdag 12-11
Vrijdag 13-11

Symposium RK kerk
19.30 uur
Bravo Hip Breien
16.00-17.00 uur
Nacontrole luizen
Theatervoorstellingen
alle groepen
Lampionnenoptocht
Open Kerk –
tentoonstelling
kerkschatten in de RK
kerk

Bezoek schoolarts
Op 26 november, 1 en 3 december gaan
de oudste kleuters voor een onderzoek
naar de schoolarts. Op 9 november komt
de schoolarts eerst in de groep vertellen
wat het onderzoek inhoud. Op die dag
krijgen de kleuters een uitnodiging voor
het onderzoek en een vragenlijst mee.
Op de gang komt een lijst te hangen met
wie wanneer naar de schoolarts gaat.
Kunt u niet op de tijd waarop u bent
uitgenodigd dan moet u zelf met een
andere ouder ruilen en dit op de
overzichtslijst aangeven.

Techniek drie daagse
Groep 7 en 8 zijn donderdag 5 november 2015
naar de techniek driedaagse geweest in
Woerden.
Er waren veel activiteiten te doen zoals met
hout werken en dan kon je een vogelhuis
maken en dan kon je het verven of mozaïeken.
Je kon een ratelding maken als je hem rond
draaide maakte die veel geluid. In een stoel met
stuur kon je een autorace naspelen,
kerstbomen maken, je kon ook je eigen lamp
maken, en er was een bal waardoor je haar
recht overeind ging staan als je je er aan vast
hield.
Er was een chipskraam daar kon je een bak
chips halen en opeten en om mee naar huis te
nemen waren er zakjes chips in twee soorten
smaken paprika of peper en zout. En je kon bij
een apparaat frikandellen en kipnuggets halen.
Het was er altijd super druk omdat iedereen wel
wat wilde. Als je naar buiten ging kon je zien
hoe een airbag van een auto ontplofte. Je kon
ook nog zelf een waterraket maken en dan
buiten afvuren. Dat vonden de jongens
natuurlijk helemaal te gek.
Dit was ongeveer wel ons dagje op de techniek
driedaagse. Het was te gek!
Britt en Feline (groep 8)

Nieuws van de parochie
Gezinsdag 22 november 2015 – Hoe
royaal ben jij?
Na een geslaagde gezinsdag dit voorjaar
is er op zondag 22 november 2015 voor
de tweede keer speciaal voor alle
gezinnen uit onze hele parochie een
gezinsdag vol met activiteiten voor
kinderen, jongeren en hun ouders. Het
wordt een leuke dag van ontmoeting en
verdieping. Omdat we die dag het
hoogfeest van Christus Koning vieren is
het thema van de dag: “Hoe royaal ben
jij?”
De dag begint met een feestelijke
familieviering met pastoor Van Klaveren
om 11.00u in de H. Josephkerk
(Aalberseplein) in Gouda. Daarna worden
alle gezinnen uitgenodigd om gezamenlijk
te lunchen en is er een
activiteitenprogramma voor kleuters,
kinderen (6+), tieners en volwassenen.
Voor baby’s zal er een crèche zijn. Het
programma duurt tot 15.15u. De
deelname aan deze dag is gratis en
aanmelden is niet nodig.

Feest met de Willibrorduskerk
Zondag 8 november vieren we
Willibrordzondag. Met deze feestelijke mis
openen we de feestweek van onze jarige
kerk. De hele week worden er activiteiten
georganiseerd, van een symposium tot
lampionnenoptocht, van bedevaart tot een
tentoonstelling van onze kerkschatten. Alle
leeftijdsgroepen binnen de kerk komen aan
bod. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.sintjandd.nl. Wij hopen u bij een of
meer van de activiteiten te ontmoeten.
Voor de lampionnenoptocht zijn voldoende
aanmeldingen. Voor meer informatie kunt
u kijken op www.sintjandd.nl
Woensdag 11 november krijgen alle
kinderen op de drie katholieke scholen een
voorstelling aangeboden. De groepen 1 en
2 gaan naar de Speel- en Werkhoeve voor
‘Post voor Simon’. De groepen 3, 4 en 5
blijven op de Pax en zien een voorstelling
van ‘Spekkie en Sproet’ en de groepen 6, 7
en 8 gaan naar de Willibrordschool voor de
voorstelling ‘Goed genoeg’.

Welkom op school
In de groep van juf Marja en juf Jeannette
komt Sulaiman Ali Ahmed.
Veel plezier bij ons op school.

Regel van de week
We praten op een vriendelijke toon met
en over elkaar.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

