Schooljaar 2015-2016

week 3

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
18-01 Finn Olsthoorn (5 jaar)
19-01 Koen van den Boogaard (6 jaar)
22-01 Chris Groenendijk (11 jaar)
23-01 Nisrine Kuhich (9 jaar)
24-01 Rayane El Kadouri (6 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Welkom op school
Rosalie van Dijk start deze week in de
groep van juf Marja, juf Colinda en juf
Jeannette.
Veel plezier bij ons op school.

IKC
Voor de Kerstvakantie hebben wij u
bericht dat de Pax Christi onderdeel gaat
worden van een Integraal Kind Centrum
(IKC).
De voorbereidingen hiervoor zijn, achter
de schermen, in volle gang. Binnenkort
gaan bijvoorbeeld schilders aan de slag
in het lokaal naast groep 3.
Wij zullen u zo goed mogelijk op de
hoogte houden van ontwikkelingen.

Maandag 18-1
Dinsdag 19-1

OR vergadering
Leerlingenraad
vergadering

Woensdag 20-1
Donderdag 21-1
Vrijdag 22-1

Nieuws van groep 5
Wij gingen naar de goede herder school
om een voorstelling te kijken.
Het ging over een Viking die aan kwam in
dorp zwartbult.
Er was een meisje die verliefd was op de
Viking.
Het meisje zong in de nacht altijd een
liedjes voor de heks.
Aan het einde ging het meisje mee met
de Viking.
De meneer deed het leuk en heel
grappig.
Groetjes Emma, Soyala en Wiktoria.

Levering fruit
Alle kinderen en u zijn gewend om op
maandag-woensdag-vrijdag fruit op
school te krijgen.
Alle maandagen wordt het fruit voor de
week geleverd en gelukkig op een
tijdstip dat voor de kleine pauze alle
groepen voorzien zijn van fruit.
Vanmorgen is dat echter niet gelukt. De
auto met ‘ons’ fruit is betrokken
geweest bij een ongeluk en heeft dus
niet kunnen bezorgen.
Het fruit voor deze week wordt nu
morgen (dinsdag) geleverd. Voor deze
dag hoeft u dan geen koek mee te
geven.
Deze week is het fruit dus
Dinsdag-woensdag-vrijdag.

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.

