Schooljaar 2015-2016

week 47

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
17-11 Anouk Verwoerd (4 jaar)
17-11 Thomas van Diemen (11 jaar)
18-11 Yannis Kalleche (4 jaar)
21-11 Viktoras Tataridus (5 jaar)

Maandag 16-11
Dinsdag 17-11

Woensdag 18-11
Donderdag 19-11
Vrijdag 20-11

Bravo activiteit Hip
Breien 16.00-17.00
uur
Dans groep 5 t/m 8
Rapport mee

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Gebeurtenissen Parijs
Nieuws van de MR
- We hebben gesproken over de

verkeersveiligheid rondom de school.
- Het fotobord in de gang wordt ieder jaar
gerealiseerd door de MR. Binnenkort zult
u de nieuwe zien hangen.

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in
Parijs van afgelopen vrijdag hebben alle
leerkrachten hier op bij de leeftijd
passende wijze aandacht aan besteedt in
de groep.

Welkom 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.

In de groep van juf Marja en juf
Jeannette komt Anouk Verwoerd en in
de groep van juf Paulien en juf
Jeannette komt Yannis Kalleche.
Veel plezier bij ons op school.

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 uur. De
deelname aan deze dag is gratis en
aanmelden is niet nodig.

