Schooljaar 2015-2016

week 51

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
15 dec. Jouhara Aini (6 jaar)
16 dec. Ouassim Bakkali (6 jaar)
19 dec. Chloë de heer (8 jaar)
20 dec. Selma Issamaili (5 jaar)
In de vakantie zijn jarig:
23 dec. Ian ten Brink (10 jaar)
29 dec. Emily Kersbergen (7 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Kerstkaarten actie
Wat fijn dat er al zo veel kaarten
verkocht zijn.
Iedereen doet echt goed zijn best om
veel te verkopen.
Deze week moeten wij de kaarten en het
geld retourneren naar de drukker.
Graag zien wij uiterlijk woensdag 16
december het geld en/of de niet
verkochte setjes weer retour!

Regel van de week
We houden onze school en omgeving
schoon en netjes .
Wilt u hier thuis ook aandacht aan
besteden? Dat stellen wij zeer op prijs.

Maandag 14-12
Dinsdag 15-12
Woensdag 16-12
Donderdag 17-12
Vrijdag 18-12

Dans groepen 1-2
Kerstviering en
kerstdiner
12.15 uur vakantie
Veel plezier!!

Snappet
Inmiddels werken we al weer anderhalf
jaar met Snappet in de groepen 6, 7 en 8.
Vorig schooljaar zijn we begonnen met
rekenen. Dit schooljaar hebben we dit
uitgebreid met spelling. Snappet biedt
software voor de verschillende vakken en
methodes. Hiermee kan oefenstof op
tablets gemaakt worden. De instructie
wordt gegeven m.b.v. de software die bij
de reken- en spellingmethode hoort. Bij
het inoefenen wordt nog een schrift
gebruikt. De verwerking daarna gebeurt
niet meer in een schrift maar op de
tablets.
We zijn hier erg enthousiast over:
* Er is veel oefenmateriaal, ook op eigen
niveau
* Je hebt direct overzicht wat kinderen
doen en kunt ze direct helpen
* Er is geen/minder nakijk werk
* Kinderen zien zelf ook wat fout gaat en
kunnen dit verbeteren
* Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) kan ook
geoefend worden
We hopen dit op termijn uit te breiden
met andere vakken, zoals taal en
woordenschat. En ook voor de groepen 4
en 5. Zodra het mogelijk is om toetsen te
koppelen aan Parnassys (ons
leerlingvolgsysteem) zouden toetsen hier
ook op gemaakt kunnen worden. Mogelijk
kunnen we ook overgaan op iets grotere
schermen (10 inch). We werken nu met 6
inch schermen, wat erg klein is. Soms
worden typefouten gemaakt omdat de
toetsjes erg klein zijn. Op dit moment
proberen we het gebruik van stylus
(pennetjes) uit.
De leerkrachten van de bovenbouw

Kerst op de Pax
Nu de school er zo sfeervol uitziet met
alle bomen, lichtjes en kerstversiering
gaan wij ons opmaken voor het
kerstfeest. Wij zetten voor u nog even
alle informatie op een rij.
Woensdag 16 december nemen de
ouders van kleuters de spullen mee
waarop ze ingetekend hebben die in het
zwart gedrukt staan.
Donderdag 17 december kunnen de
spullen waarop ieder heeft ingetekend
om 8.20 uur of 14.30 uur worden
afgegeven. Warme gerechten om 18.15
uur.
Om 17.15 uur verzamelen de kinderen
zich voor de Willibrorduskerk. Als alle
kinderen er zijn gaan de leerkrachten
met hun groep naar binnen. Aansluitend
kunnen dan ouders en/of andere
belangstellenden naar binnen. Na de
bijeenkomst in de kerk gaan alle
kinderen met hun groep lopend terug
naar school voor het kerstdiner. Dit
duurt tot 19.30 uur.
Vrijdag 18 december ruimen we op. Om
12.15 uur begint dan voor iedereen de
kerstvakantie.
Wij wensen iedereen fijne, gezellige
dagen toe.

Vorming Integrale KindCentra binnen de Groeiling
Zoals u misschien in het nieuwe strategisch beleidsplan hebt kunnen lezen wil De Groeiling graag op
alle scholen komen tot Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 of 2 tot 12 jaar.
In de afgelopen periode hebben het bestuur en de directeuren van de scholen zich gebogen over de
wijze waarop wij dit zouden kunnen realiseren.
Voor de Pax Christischool houdt dat in dat we een samenwerking met Junis aangaan.
De Pax Christischool en Junis gaan samen een IKC vormen.
In de school beschikken wij al over een NSO voor 4-12 jarigen van Junis.
Dit wordt uitgebreid met een kinderdag-verblijf met daarin een groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Hoe gaat dit er praktisch uitzien?
In het lokaal naast groep 3 komt de ruimte voor de NSO voor kinderen in de leeftijd 4 tot 8 jaar.
Het gebouw buiten wordt de ruimte voor de NSO voor kinderen van 8-12 jaar.
In het huidige lokaal van Junis, naast de kleutergroep, wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd.
In januari zal er al gestart worden met de verbouwing.
Het team van de Pax is samen met Junis een mooie samenwerking aan het uitwerken.
Waarom een Kindcentrum?
Voor de kinderen:
Leren voor de toekomst
De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. Wij hebben geen idee hoe die wereld eruit zal
zien, hoe hun leven eruit zal zien, welke beroepen zij zullen hebben.
Daarom willen wij alle kinderen die nu op school zitten brede en maximale ontplooiing bieden, want
dat hebben ze straks nodig. Door als basisonderwijs en kinderopvang integraal te gaan samenwerken
kunnen we een optimale ontwikkelingslijn voor kinderen realiseren. We maken gebruik van elkaars
diensten en expertise. De peuters van de kinderdagverblijfgroep kunnen bijvoorbeeld straks met hun
pedagogisch medewerker alvast een keer aansluiten bij een activiteit van de kleuterklassen. De oudste
kinderen van school kunnen een keer oefenen met voorlezen bij het kinderdagverblijf.
Voor de ouders:
Arbeid en zorg combineren
Veel ouders hebben moeite met de combinatie van werken en zorg voor de kinderen. Een IKC biedt de
mogelijkheid van een geïntegreerd arrangement van opvang, opvoeding, ontwikkeling en educatie.
Voor de o rganisaties:
Effectiviteit en efficiency
De combinatie van functies tot één geheel maakt het mogelijk om effectiev er gebruik te maken van
personeel, gebouw en materialen.

Wij wensen u een fijne vakantie,
gezellige Kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2016
Team Pax Christi

