Schooljaar 2015-2016

week 48

Agenda
Verjaardagen

Maandag 23-11
Dinsdag 24-11

Deze week zijn jarig:
23-11 Zakaria Achkif (12 jaar)
26-11 Dulles Boere (4 jaar)
26-11 Abdulaahi Ahmed Mohamed
(4 jaar)
26-11 Gido Bunnik (5 jaar)
27-11 Sjoerd van Kints (6 jaar)

Woensdag 25-11

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Donderdag 26-11
Vrijdag 27-11

Nieuws van de Sint
Wat ziet de school er weer feestelijk uit!
Sint heeft alvast wat Pieten vooruit
gestuurd en die hebben gezien dat juf
Berry de school zo leuk heeft versierd.
En dan hangen er in de gangen ook nog
Sinttekeningen van alle leerlingen.

Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Bravo activiteit Hip
Breien 16.00-17.00
uur
Dans groepen 1-2
Groep 3 bezoekt de
bibliotheek
OR-vergadering 20.00
uur
Schoolarts kleuters
Groep 5 bezoekt
Naturalis in Leiden

Welkom op school
In de groep van juf Marja en juf
Jeannette komt Abdulaahi Ahmed
Mohamed en in de groep van juf Paulien
en juf Jeannette komt Dulles Boere.
Veel plezier bij ons op school.

Bedankt juf Berry!
De Pax is er al klaar voor!!

Schoen zetten
Natuurlijk mogen ook de kinderen op
school hun schoen zetten. Woensdag
25 november mag iedereen van groep
1 t/m 8 hun schoen meenemen en op
donderdag 26 november mogen alle
leerlingen hun schoen zetten!
Vergeet niet te zingen voor de Sint en
zijn pieten, en denk ook aan wat lekkers
voor Americo!

Lustrum Pax Christischool
Dit schooljaar is een jubileumjaar voor
de Pax. De school bestaat 45 jaar!!!
En dat willen wij natuurlijk vieren.
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
NIEUW

OUDERRAAD CAFÉ
Tijdens de 10-minutengesprekken eind
november organiseert de Ouderraad een
Ouderraad-café in en om de Kuil in school.
U kunt hier gezellig langskomen voor een
(alcoholvrij) drankje en om in gesprek te gaan
met leden van de Ouderraad en andere
ouders.
Gewoon om eens ongedwongen met elkaar
in gesprek te komen en van gedachten te
wisselen.
Heeft u vragen aan de OR-leden of nieuwe
ideeën? Kom deze dan 1 van die avonden aan
ons voorleggen.
Wij hopen u daar te zien!
Namens de Ouderraad,
Femke Puister
Voorzitter

Regel van de week
We luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan
besteden?Dat stellen wij zeer op prijs.

De week van 23 mei zal de ‘feestweek’
worden en ….… zoals u begrijpt zijn wij
al druk bezig met de invulling van het
feestprogramma.
Schrijft u deze week alvast in uw
agenda? Dan zullen wij u op de hoogte
houden van het programma.

Tevredenheidsonderzoek
Vorige week vrijdag heeft u een mail
ontvangen met daarin het verzoek mee
te werken aan een onderzoek naar de
Pax Christischool.
De respons tot nu toe is prima, maar wij
willen graag een reactie van alle
ouders. Mocht u de enquête nog niet
hebben ingevuld, wilt u dat dan alsnog
doen?
Dat kan via de link in de mail of deze
week tijdens de voortgangsgesprekken
in de kuil. De aanwezige leden van de
OR zullen u hierbij, indien nodig,
helpen.

Hulp met Kerstmis
Help!! Help!! Help!!
De school kan alleen mooi en gezellig
versierd worden met hulp van ouders.
Wie wil ons helpen???
Maandag 7 december om 8.30 uur
starten wij met versieren.
Iedereen is van harte welkom.

Kerstkaarten
In de afgelopen week hebben alle
leerlingen een tekening gemaakt die te
maken heeft met Kerstmis.
Deze tekeningen sturen wij op naar een
organisatie die hier kerstkaarten van
gaat maken.
Iedere leerling ontvangt 5 pakjes met elk
8 kaarten om te verkopen. Het is niet de
bedoeling dat de kinderen de deuren
langs gaan om te verkopen, maar om dit
te doen binnen de familie/vrienden.
Opa, oma, papa, mama, oom, tante en
misschien de buurvrouw.
De opbrengst van de kaartverkoop is
voor school. Wij zullen dit voor een deel
gaan gebruiken voor onze feestweek in
mei en voor een deel voor een goed
doel. Hierover hoort u later meer.

Kerstviering
Om vast in uw agenda te noteren:
donderdag 17 december hebben wij
met de hele school een kerstviering in
de Willibrorduskerk aan de Overtocht.
De viering begint om 17.30 uur.
Aansluitend hebben wij op school om
18.30 uur een kerstdiner met alle
leerlingen en leerkrachten.
In de week van 7 december volgt meer
informatie.

