Maandbrief oktober 2011

Nieuws van de directie
adres

De herfst is begonnen en wat fijn dat we nog een paar prachtige dagen met veel
zon hebben. De natuur kleurt op dit moment zo mooi. Tijd voor een wandeling in
het bos of een ander natuurgebied. Wij zijn het jaar goed gestart met leerlingen
en leerkrachten. Een nieuwe schoolgids, een nieuwe website en een andere
invulling van de informatieavond. Het was fijn om te zien dat veel ouders de
presentatie in de kuil hebben bijgewoond. Wij hebben gesproken over de Brede
School, de populatie op de Pax en de speerpunten voor komend schooljaar.

Een van de speerpunten van dit schooljaar is “communicatie met ouders”.
Tijdens de informatieavond sprak ik met een aantal ouders die ook graag meer in
gesprek willen met school, maar ons erop attendeerden dat de thuisagenda zo
snel vol is. Een planning voor komend schooljaar wat betreft alle plenaire
ouderbijeenkomsten moet de oplossing zijn. Deze kunt u terugvinden in deze
maandbrief.
De maand oktober is de maand van de kinderboekenweek. Een project ter
bevordering van lezen en voorlezen. De commissie is druk bezig met de
voorbereidingen. De maand oktober is ook de maand van de herfstvakantie.
Lekker bijkomen en weer energie opdoen voor de komende periode.
Ik wens iedereen een fijne oktobermaand!
Saskia van den Akker
directeur

Wijzigingen schoolgids

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Op dit moment is de kwaliteitsenquête verspreid en kunnen ouders, leerlingen en
teamleden de vragenlijst invullen. Het aantal ingevulde enquêtes stijgt met de
dag en daar zijn wij blij mee. Wij hebben de resultaten van dit
kwaliteitsonderzoek nodig. Waar zijn wij goed in? Waar kunnen wij ons in
verbeteren? Welke ontwikkelingen gaan wij de komende jaren maken? Wij hopen
dat u allen de vragenlijst invult.

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

In de schoolgids van dit schooljaar zijn helaas toch nog enkele wijzigingen. Wilt u
ze opnemen in uw schoolgids?
Groep 8 W/C: Het telefoonnummer van Isabel Pinkse is 0172-611750.
Groep 3 A/L: Josje van der Kooij is verhuisd naar Buitenkerk 69, 2411 PD
Bodegraven. Haar telefoonnummer is hetzelfde gebleven.
Groep 1-2 M/J: De juiste naam is Roan Véhaar en het telnr. 06-26126722.

Kinderboekenweek 2011

Superhelden
Donderdag 6 t/m vrijdag 14 oktober 2011 is het weer kinderboekenweek op de
Pax. Heldenmoed staat centraal deze week. Stoute schoenen, dappere daden.
Deze week hebben we het over dapper durven zijn.
In veel kinderboeken staat de hoofdpersoon op een bepaald moment voor een
keuze: grijp ik in of blijf ik aan de zijlijn staan? De keuze om iets te doen, maakt
dat helden worden geboren.
De Kinderboekenweek 2011 wordt een eerbetoon aan alle kinderen en
kinderboekfiguren die dapper durven te zijn.
Een superheld hoeft niet iemand met bijzondere krachten te zijn, ook een
ogenschijnlijk kleine daad kan iemand tot een grote held maken.
Donderdag 6 oktober mogen de kinderen als held verkleed naar school
komen. In de kuil is de officiële opening van de kinderboekenweek.
Ruim een week lang hebben wij het in de klassen over superhelden en
kinderboeken. Er zijn zelfs echte griffels en penselen te winnen!
Vrijdag 14 oktober om 9.00 uur is de afsluiting van de kinderboekenweek met
o.a. de uitreiking van de griffels en de penselen.
De kinderen laten aan elkaar zien, horen en voelen wat er in de klassen is
gemaakt, geleerd en gelezen. Ouders die het leuk vinden om te komen kijken zijn
van harte welkom. Wij gaan het feest met alle kinderen tegelijk afsluiten dus de
ruimte is beperkt. Het kan zijn dat er niet voor alle ouders een krukje beschikbaar
is en dat u dus moet staan tijdens de voorstelling. Voor kleine broertjes of zusjes
is het daarom niet raadzaam om te komen kijken.
Wij gaan er een super heldhaftige, dappere, flinke, moedige en stoere
kinderboekenweek van maken!

Veldloop voor groep 7 en 8
Door het Antoniuscollege wordt weer de jaarlijkse veldloop op het Rohda-terrein
georganiseerd. Alle kinderen van groep 7 en 8 doen hier op vrijdagmiddag 14
oktober aan mee. U ontvangt hierover nog informatie, maar de start is om 13.30
uur.

Open Podium

Ook dit jaar zal er vier keer een Open Podium plaatsvinden. U bent van harte
uitgenodigd om deze te komen bijwonen. Rondom de kuil staan stoelen voor u
klaar, waar u kunt plaatsnemen om lekker te gaan genieten van de optredens
van uw kind(eren). Komt u wel op tijd, want de zitplaatsen zijn beperkt. Omdat
jongere broertjes en zusjes voor veel afleiding kunnen zorgen kunnen die helaas
niet mee komen.
Het eerste open podium voor alle groepen zal plaatsvinden op
vrijdag 14 oktober om 10.45 uur.

Ouderbijeenkomsten op de Pax Christischool
Dit schooljaar zullen er meerdere momenten zijn dat we in gesprek gaan met
ouders. Informele en formele gesprekken op verschillende dagen en
verschillende tijden.
De informele gesprekken worden overdag gehouden tijdens een inloop met koffie
en thee. De formele bijeenkomsten vinden in de avond plaats, zodat er meer
ouders in de gelegenheid zijn deze bijeenkomsten bij te wonen. In het
onderstaande schema kunt u zien wanneer de bijeenkomsten gepland zijn en
welke thema‟s /onderwerpen besproken zullen worden.
Koffie-uurtje (informeel)
Datum

Tijd

Thema

Bespreekonderwerp

19
december

11.3012.15 uur

Kerstkoffie/thee

Betekenis van Kerstmis in
alle landen van de wereld.
Welke activiteiten hebben wij
op school?

9 januari

9.00-9.45
uur

Nieuwjaarskoffie/thee

Elkaar een goed Nieuwjaar
wensen.
Evalueren van de
feestactiviteiten op school.

9 mei

10.4512.30 uur

Laatste loodjes leut

Wat gaat er nog gebeuren in
de laatste periode?

6 juli

11.00 uur

Afscheidsbakkie

Laatste schooldag

Ouderbijeenkomsten (formeel)
Datum

Tijd

Thema

Bespreekonderwerp

11 oktober

19.0022.00 uur

Jaarvergadering OR

Zie uitnodiging of website

20.0021.30 uur

Continurooster, is dat
wat voor de Pax?

14
november

Thema:
How2talk2kids
In onze regio komt een
continurooster in het
basisonderwijs nog niet zo
vaak voor. Maar is dat de
toekomst?
We bespreken de uitslag van
de enquête en kijken naar
voor- en nadelen van een
continurooster. Er zullen
gastsprekers aanwezig zijn.

9 februari

20.0022.00 uur

Leefstijl & Verkeer

Omgaan met elkaar. Hoe
doen de kinderen dat? Hoe
doen ouders dat? Wat is
Leefstijl?
Hoe staat het met de veilige
route naar school. Wat is ons
aandeel daarin?

16 april

20.0021.30 uur

Het resultaat telt!

Citoscores, Inspectie, de lat
hoog leggen, het maximale
uit kinderen halen……
Waarom doen wij dit
eigenlijk?

Nieuwe leerlingen
Bij juf Berry en juf Paulien komen in de klas Mimi en Emma en bij juf Marja en juf
Jeannette komen Nancy, Martin en Safira.
Veel plezier bij ons op school.

De familie Nguyen gaat naar Alphen aan den Rijn verhuizen. Justin gaat naar
een nieuwe school in Alphen, maar Celine blijft bij ons groep 8 afmaken.
Erdem Kandemir gaat per volgende week naar de Taalschool in Gouda.
Erdem en Justin, veel plezier op jullie nieuwe school!!

Speelgoedmarkt op de Pax

Wij zijn nog in de voorbereidingsfase, maar willen jullie al wel het volgende laten
weten. Op vrijdag 11 november van 16.30-19.00 uur is er op school een
speelgoedmarkt. Een tweedehands markt voor speelgoed en kleding. De
opbrengst van deze markt zal worden gebruikt voor het opknappen van het
schoolplein en deels voor de stichting Doe een Wens.
Hoe werkt een speelgoedmarkt? Een week voor de markt verzamelen wij
speelgoed en kleding in. U kunt bij ons speelgoed brengen wat nog goed is en
werkt. De kleding moet schoon en heel zijn. De commissie zorgt ervoor dat
spullen gesorteerd, geprijsd en uitgestald worden. Tijdens de speelgoedmarkt
proberen wij alles te verkopen tegen mooie prijzen. De opbrengst is voor de
bovengenoemde doelen.
Gooi dus nog niets weg, maar lever het straks in voor een goed doel!
Op deze markt zullen er nog veel meer leuke activiteiten zijn, maar daar hoort u
later meer van. Blijf de website in de gaten houden!

Leerplichtambtenaar
In de week van 14 september jl. heeft de leerplichtambtenaar een bezoekje
gebracht aan onze school. Zij heeft de absentenadministratie en de
verlofaanvragen bekeken en geconcludeerd dat wij alles netjes op orde hebben.
Verder meldde zij ons dat de regeling bij ongeoorloofd verzuim verscherpt is.
Iemand die ongeoorloofd afwezig is krijgt direct een proces verbaal à € 75,-.
Mocht dezelfde familie binnen vijf jaar opnieuw deze wet overtreden, dan moet
men voorkomen.

Week van de Opvoeding
Van 10 tot 17 oktober staat Nederland in het teken van de Week van de
Opvoeding. In het hele land vinden leuke en interessante activiteiten plaats rond
het thema opvoeden en opgroeien door en voor ouders, verzorgers, kinderen en
jongeren. Ook gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee.

De Week van de Opvoeding is bedoeld voor alle ouders en kinderen in
Nederland. Ondanks het feit dat opvoeden niet altijd makkelijk is, blijkt uit de
enquête van het SCP van 2010 dat meer dan 95% van hun ouders tevreden is
met het verloop van de opvoeding en zich competent voelt als opvoeder. Dat
mag best eens onder de aandacht gebracht worden.
Opvoeden doe je met elkaar
De Week van de Opvoeding draait om die aandacht. Aandacht voor ouders,
verzorgers, kinderen, jongeren, en voor professionals die met elkaar de
opvoeding op zich nemen. In het hele land worden daarom activiteiten
georganiseerd. Een mooie kans om ervaringen over opvoeden te delen,
bevestiging te geven én te krijgen en de gewone alledaagse vragen aan elkaar te
stellen. Want opvoeden doe je met elkaar.
Een overzicht van alle activiteiten, die in Bodegraven-Reeuwijk
tijdens de week van de opvoeding worden georganiseerd, ziet u
hieronder. U kunt ze ook vinden op de website van het CJG:
www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl en op de website van de week
van de opvoeding: www.weekvandeopvoeding.nl.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
ACTIVITEITEN WEEK VAN DE OPVOEDING: 10 – 17 OKTOBER 2011
Informatie over weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot 12, door
Tanja Derks van het opvoedbureau.
Waar: Evertshuis, Spoorstraat 15, 2411 ED Bodegraven
Wanneer: maandag 10 oktober, van 13.30 tot 14.30 uur.
Voor wie: voor ouders.
Bijzonderheden: inloopuurtje waarin ouders in gesprek kunnen gaan met de
pedagogisch adviseur van het Opvoedbureau Midden Holland. Wat is
weerbaarheid en wat kunt u als ouder doen om het zelfvertrouwen van uw kind te
vergroten? Zij vertelt u over haar ervaringen met het geven van
weerbaarheidstrainingen aan kinderen.
Informatiebijeenkomst over gezonde tussendoortjes en traktaties voor
kinderen op de basisschool door Linda van Dam-Klein, diëtiste bij de
Vierstroom Weten&Eten.
Waar: Basisschool De Venen, de oude Tol, Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: dinsdag 11 oktober om 19.30 uur
Voor wie: ouders van kinderen op de basisschool.
Inschrijven: via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch op 0900-444 000 8.
Presentatie over taalstimulatie bij kinderen van 0 tot 5 jaar: TOLK, door Lies
van der Oord, logopediste bij de GGD.
Waar: Basisschool De Venen, de oude Tol, Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: dinsdag 11 oktober om 20.00 uur.

Voor wie: ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.
Inschrijven: via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch op 0900-444 000 8.
Bijzonderheden: TOLK, praten met je kind, staat voor Kijken, Luisteren,
Overnemen en Taal aanbieden. En tegelijk voor het vertolken, vertalen, van de
wereld om je kind heen. Deze avond staat in het teken van enkele technieken die
het gesprek met je kind nog verder kunnen verdiepen. De technieken worden met
een aantal videofragmenten toegelicht. Er is ruim gelegenheid voor het stellen
van vragen over de taal van uw kind.
U kunt uw vragen van tevoren doorgeven via het aanmeldformulier.
Introductie workshop babymassage door Annemieke Warndorff.
Waar: consultatiebureau, de oude Tol, Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: woensdag 12 oktober, van 10.00 tot 11.00 uur.
Voor wie: ouders en hun baby in de leeftijd van 1 tot 6 maanden
Inschrijven: via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch op 0900-444 000 8.
Bijzonderheden: Handdoek meenemen. Plaats voor max. 8 ouders.
Knuffels- en poppenspreekuur bij het consultatiebureau Reeuwijk.
Waar: consultatiebureau, de oude Tol, Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: woensdag 12 oktober van 14.00 tot 15.00 uur.
Voor wie: kinderen en hun ouders
Bijzonderheden: Op woensdagmiddag 12 oktober kunnen alle kinderen bij het
consultatiebureau hun knuffels en poppen laten wegen en meten en laten
onderzoeken door een echte poppendokter. Ook ouders zijn die middag welkom
voor een kopje koffie en informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Themahoek met boeken over opvoeden in de bibliotheken van Bodegraven
en Reeuwijk.
Waar: Julianastraat 2, 2411 CV Bodegraven
Van Staverenstraat 39, 2811 TL Reeuwijk
Wanneer: 10 tot 17 oktober
Voor wie: iedereen
Bijzonderheden: De week van de opvoeding valt samen met de
kinderboekenweek.
Het motto van de kinderboekenweek is: „Superhelden” – over dapper durven zijn.
Op woensdagmiddag 5 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een
feestmiddag in de vestigingen Bodegraven, Boskoop en Moordrecht. Op
woensdagmiddag 12 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een
feestmiddag in de vestigingen: Reeuwijk, Zevenhuizen en Waddinxveen. Alle
kinderen t/m 12 jaar kunnen deze middag meedoen aan allerlei activiteiten. Aan
de hand van een stempelkaart kunnen er verschillende opdrachten uitgevoerd
worden zoals: het maken van een quiz, knutselen, schminken en nog veel meer
leuke „helden; activiteiten. Volle stempelkaarten worden verzameld en de
volgende dag worden de prijswinnaars gebeld. De toegang is gratis.

Nieuws van de kleuters
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema dieren. De kinderen
leren al spelend veel over de dieren. U heeft vast wel de prachtige dierenwinkel
op de gang gezien. Om de hokken te maken hebben we veel grote dozen
gekregen. Ouders bedankt hiervoor.
Het bezoek aan de dierenwinkel was geslaagd. De kinderen konden
er veel zien maar mochten ook verschillende dieren aaien. De ouders
die meeliepen met ons willen we natuurlijk ook bedanken.
In de groepen heeft een aantal kinderen een “spreekbeurt”gehouden over hun
huisdier: hoe heet je dier, wat eet je dier, hoe verzorg je je dier, hoe oud is je dier
etc. Vaak mocht het huisdier ook even mee naar school zodat iedereen het dier
kon bekijken.
Volgende week gaan we werken over de kinderboekenweek met als thema
“Helden”. Elders in deze maandbrief leest u hier meer over.
Na de herfstvakantie werken we over het weer en de herfst. De kastanjes, eikels,
beukennootjes etc. kunnen dan weer mee naar school.
Extra handen in de kleuterklassen
Zoals u in de vorige maandbrief hebt gelezen, werken we in de kleutergroepen
met de methode Kleuterplein. Spelenderwijs ontdekken en leren de kleuters
allerlei zaken rondom een thema. Er wordt gespeeld, gesproken en heel veel
voorgelezen. Ook allerlei (rekenkundige)begrippen komen aan bod. Al spelend
en ontdekkend ontwikkelen de kinderen zich.
Soms stagneert de ontwikkeling van een kind en heeft de kleuter een extra
steuntje in de rug nodig. Het is prettig dat we op school tijd hebben om de
kinderen te helpen maar ook extra uit te dagen! Juf Elly helpt iedere maandag,dinsdag,- en woensdagochtend in de kleuterklassen. In kleine groepjes krijgen
de leerlingen buiten de groep extra hulp van haar. U, als ouder, krijgt hierover
bericht
De motorische ontwikkeling vinden wij heel belangrijk. Daarom krijgen
alle oudste kleuters van juf Elly “Schrijfdans”. Dit is een schrijf- en
bewegingsmethode om kinderen vlot en vloeiend te leren schrijven.
Dit zogenaamde “schrijftekenen” wordt begeleid door muziek. Samen
met juf Elly tekenen de kinderen in de lucht, op het bord en op papier.
Vraag uw oudste kleuter maar eens naar “de vulkaan”!

De oudste kleuters gaan op dinsdag ook met juf Elly mee. Samen
met haar worden er “moeilijke werkjes” gedaan. De leerkrachten
hebben dan weer tijd om met de jongste kleuters een activiteit te doen.
Eén maandag in de maand gaan alle oudste kleuters met juf Marja een dagje
“oudste kleuter” werkjes en andere leuke spelletjes doen. Dit al een beetje ter
voorbereiding op groep 3. Uw kind kunt u gewoon naar de eigen groep brengen
waar juf Marja de kinderen ophaalt.
Op deze manier komt elke kleuter binnen de zorg aan bod!

Nieuws van groep 6-7

Knutselen
Wij hebben geknutseld bij juf Evelien en juf Linda.
Wij hebben als laatst dierenhuiden gemaakt bij juf Evelien. Bij juf Linda hadden
we maskers gemaakt en ze waren goed gelukt. Er is ook nog gestemd voor de
leerlingenraad. Dennis en Sena hadden gewonnen omdat zij de meeste
stemmen hadden!
Groetjes Youssef

De gymlessen
Op maandag en woensdag gaan we met de hele klas gymen. Op maandag
gymen we met meester Werner en woensdag met juf Evelien. Met juf Evelien
spelen we vaak in drie vaken en met meester Werner vaak trefbal. En het is
heel leuk! En met Juf Evelien ook vaak voetbal in een vak!
Groetjes Bram

Op school,
Hoi, ik ben Demi Rietbergen en ik zit in groep 7E/M. In de klas is het heel
gezellig. We hadden een keer een opdracht met Engels. Toen moesten we uit
tijdschriften Engelse woorden knippen en de vertaling opzoeken. Dat was heel
erg leuk. Ook hebben we geverfd. We moeten een zebra, giraf of een tijger
kiezen. Ik had een zebra. Het continu rooster is ook heel leuk. En geschiedenis
en natuur is tot nu toe ook super leuk!
Groetjes Demi

Nieuws van de OR

Uitnodiging: 11 oktober 2011
19.00 uur Jaarvergadering Ouderraad
20.00 uur How2talk2kids
22.00 uur borrel ter afsluiting..
Jaarvergadering
Op 11 oktober a.s. organiseert de Ouderraad de jaarvergadering voor alle ouders
van de Pax-Christischool. Alle ouders die lid zijn van de oudervereniging en dat is
men automatisch als de ouderbijdrage is betaald in 2010/2011 zijn die avond van
harte welkom.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur van de Ouderraad wat vertellen over de
dingen die zij gedaan/georganiseerd hebben het afgelopen jaar en worden de
financiën/cijfers bekend gemaakt van 2010/2011.
Bijgevoegd bij deze maandbrief vind u de jaarstukken die ook vanaf eind
september ter inzage liggen in de directiekamer.
How2talk2kids
Aansluitend zal de Ouderraad voor een leuke, maar vooral ook
interessante avond zorgen die zeker ook aansluit op de school/omgangsregels.
* Wij praten op een vriendelijke toon met en over elkaar
* Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten
Een avond waarbij je als ouders/opvoeders/begeleiders veel kan leren over de
communicatie met kinderen en dat daarna dan ook echt in de praktijk kan
brengen. U zult zien dat het werkt!
Kijk ook eens op www.how2talk2kids.nl voor meer informatie.

"How2talk2kids is gebaseerd op een andere manier van praten met, en luisteren
naar kinderen. De methode reikt praktische handvatten aan voor betere
communicatie, waardoor de relatie verdiept. Zowel ouders als kinderen krijgen
hierdoor meer zelfvertrouwen en de sfeer in huis verbetert. De basis wordt
gevormd door een praktisch zesstappenplan, dat ouders helpt om anders te
communiceren, op een manier die respectvol is richting het kind én voor
henzelf."
Kortom dit mag u niet missen...u kunt zich aanmelden voor deze avond via email:
or.pax@degroeiling.nl of via een antwoordstrookje dat u binnenkort mee naar
huis krijgt. Wij hopen alle ouders die avond te zien!

Weerbaarheidstraining voor kinderen
In november/december 2011 geeft het Opvoedbureau Midden-Holland weer een
weerbaarheidstraining.
Deze training is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die willen leren goed
voor zichzelf op te komen. Ook is de training geschikt voor kinderen die wel voor
zichzelf opkomen maar niet op de juiste manier. De kinderen oefenen met
verschillende manieren van reageren op moeilijke momenten en leren ook dat ze
zelf invloed kunnen uitoefenen op lastige situaties.
In de training komen onderwerpen aan bod als: nee zeggen, pesten, omgaan met
emoties, zelfvertrouwen. We streven naar een gezellige en leerzame middag.
Inhoud van de cursus
De training bestaat uit een intakegesprek met ouder en kind, 8 bijeenkomsten
voor de kinderen, een ouderavond en een evaluatiegesprek.
Kosten en aanmelding
De training start op maandag 28 november en zal 8 maandagen gegeven
worden.
Er starten twee groepen. Er is een groep van 15.30 uur tot 16.30 en een van
17.00 tot 18.00 uur.
De kosten bedragen € 25,00 per kind voor de hele cursus.
De locatie is: JSO, Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda
Ouders kunnen zich telefonisch per e-mail en/of internet voor de cursus
aanmelden.
0182-547888 of opvoedbureau@jso.nl of www.opvoedbureau.nl
Voor meer informatie kunnen ouders hier ook terecht.

Verjaardagen in oktober 2011
03-10
03-10
03-10
06-10
08-10
08-10
12-10
12-10
14-10
14-10
15-10
15-10
18-10
20-10
20-10
21-10
22-10
23-10
24-10
24-10
25-10
25-10
27-10
28-10
28-10
28-10
28-10
29-10
30-10
31-10

Sabine van der Lans
Victoria Zaloga
Martin de Kamper
Gaby Götz
Armin Mujic
Nedim Mujic
Indy Huijboom
Khadija El Bouhassani
Anouk de Kamper
Storm van Dijk
Abdulkhader Bashir Omar
Angela den Boer
Siebe Jolink
Guus van Es
Ikram Ahrouch
Marwane El Hani
Naomi Hutters
Asia Abdalla
Emma Porter
Donny van Eenennaam
Friso Bredenoord
Sara Issmaili
Sabir Bakkali
Ayoub Kalleche
Bjorn Rijkaart
Jesper den Besten
Marc Jacobs
Eline Schaap
Klaske van Es
Alicia Oyewoga

6-7 E/M
1-2 M/J
1-2
7 L/J
6-7 E/M
6 W/C
1-2 M/J
3 A/L
1-2 B/P
3 A/L
4 M/M
7 L/J
7 L/J
7 L/J
8 W/C
1-2 M/J
6 W/C
5 F/D
1-2
7 L/J
6-7 E/M
1-2 M/J
1-2 B/P
1-2 B/P
1-2 M/J
8 W/C
3 A/L
5 F/D
5 F/D
1-2 B/P

Van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!
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Maandag 10

Week 42

Maandag 17

Week 43

Maandag 24

Herfstvakantie
Dinsdag 4

NIO-toets groep 8

Dinsdag 11

OR-avond
19.00 uur

Dinsdag 18

Week 44

Maandag 31

Dans gr. 5 t/m 8
Dinsdag 25

Herfstvakantie

Dinsdag 1 nov.

Dans gr. 1 t/m 4

Dans gr. 1 t/m 4
Woensdag 5

Dag van de leraar

Donderdag 6

Woensdag 12

HALT voor groep 8

Donderdag 13

Start van de
Kinderboekenweek

Vrijdag 7

Woensdag 19

Herfstvakantie

Donderdag 20

Woensdag 26

Ouderavond vormsel
20.00 uur in de
Pastorie

Woensdag 2 nov.

Studiedag
Alle leerlingen vrij

Donderdag 27

Donderdag 3 nov.

Vrijdag 28

Vrijdag 4 nov.

Herfstvakantie

Vrijdag 14

Open Podium
10.45 uur
(kinderboekenweek)

Vrijdag 21

Herfstvakantie

Veldloop groep
7 en 8
Zaterdag 8

Zaterdag 15

Zaterdag 22

Zaterdag 29

Zaterdag 5 nov.

Zondag 9

Zondag 16

Zondag 23

Zondag 30

Zondag 6 nov.

