Schooljaar 2015-2016

week 49

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
01-12 Marina Tataridou (8 jaar)
02-12 Julian Burggraaff (7 jaar)
03-12 Metin Sahin (5 jaar)
03-12 Semi Sahin (5 jaar)
06-12 Maroua El Morabit (10 jaar)
06-12 Lucie Koevoets (5 jaar)
06-12 Cheyenne de Kruyf (12 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Surprises
De groepen die een lootje hebben
getrokken hebben de afgelopen dagen
hard gewerkt aan hun surprise.
Woensdag nemen alle kinderen hun
surprise mee naar school en maken we
een soort tentoonstelling van surprises.
Willen jullie de surprise niet nog
inpakken?

Gevraagd: Glazen potjes
Liefst Hak 375 gram. Andere potjes zijn
ook prima. U kunt ze inleveren bij juf
Paulien.
Alvast bedankt.

Maandag 30-11
Dinsdag 01-12
Woensdag 02-12
Donderdag 03-12
Vrijdag 04-12

Schoolarts voor
kleuters
Surprise mee naar
school
Schoolarts voor
kleuters
Sint op de Pax

Sint op de Pax
A.s. vrijdag is het zover! Sinterklaas
bezoekt de Pax. We hopen dat het
droog is, zodat we de Sint buiten kunnen
toezingen. Alle kinderen blijven voor
school dan ook op het plein.
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom
om mee te zingen. Wilt u wel achter de
kinderen gaan staan?
Bij slecht weer gaan de kinderen naar
binnen en wachten we de Sint op in de
kuil. U kunt dan als ouder rondom de
kuil gaan staan.
Voor het speelkwartier hoeven de
kinderen geen drinken mee te nemen.
Dit wordt verzorgd.
We lunchen wel met elkaar op school,
dus een boterham met drinken mogen
de kinderen wel meenemen.
De groepen 1 t/m 4 vieren het feest in
de speelzaal.
Groepen 5 t/m 8 blijven in de klas, maar
natuurlijk brengt de Sint ook deze
groepen een bezoekje.
Wie zou er dit jaar toch in het grote rode
boek staan van de Sint?

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.

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.

Groep 5 naar Naturalis
We gingen eerst in onze schoen kijken en
daar zat een mandarijn in en de
cadeautjes waren verstopt.
Toen naar Naturalis met de auto. Er
waren een meneer en een mevrouw en
buiten waren heel veel hunebedstenen.
Die gingen vertellen over Naturalis dat je
er skeletten kan bekijken.
De groep ging in tweeën en toen kregen
we een rondleiding en gingen ze
vertellen over mammoeten, zeedieren en
fossielen. De stenen met de fossielen
mocht je mee naar huis nemen.
In een boekje kon je opschrijven kon je
opschrijven hoe groot, welke kleur en
hoe zwaar de fossiel was.
Op het eind mochten we met de moeder
die mee was nog zelf rondkijken.
Het was heel leuk, joehoe!!

In de week van 7 december volgt meer
informatie.

Kerstkaarten
Volgende week ontvangen wij de door
de leerlingen gemaakte kerstkaarten.

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.

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.

