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Agenda
Komende week
7 maart
We gaan weer beginnen!!
9 maart
Dans groep 1-2
Luizencontrole

Rapport gesprekken
Maandag 21 en dinsdag 22 maart zijn er weer
voortgangsgesprekken. Mocht u op 1 avond nou echt niet
kunnen dan mag u dat deze week aan de leerkracht van uw kind
doorgeven.

Luizencontrole
Woensdag 9 maart a.s. is er weer de grote luizencontrole van
alle kinderen. Wilt u er rekening mee houden om de kinderen
geen vlechten of gel in het haar te doen.

Even voorstellen
Belangrijke data
18 maart
Rapport mee
21-22 mrt.
Voortgangsgesprekken
22 april
Koningsspelen
23 mei
Opening IKC
Start jubileum week

Jarigen
11 maart Stan van den Akker gr. 1-2
11 maart Romy Sietsma gr. 4
12 maart Fathi Aden Farah gr. 8

Van harte gefeliciteerd!

Beste ouders,
Wellicht heeft u mij al door de school zien lopen. Mijn naam is
Fleur Kastelijn. Afgelopen zomer heb ik mijn bachelor opleiding
pedagogische wetenschappen op de universiteit
Leiden afgesloten en op dit moment ben bezig met de master
'kinderen met leer- en gedragsproblemen in het
onderwijs'. Voor deze masteropleiding loop ik stage op de Pax
Christischool. Ik hoop hier de geleerde theorie in de praktijk in
te kunnen zetten!

Eerste Communie
Uit groep 4 gaan Gaby, Joy, Sanne, Martin en Wiktoria op 22
mei a.s. hun Eerste Communie doen. Op zaterdag 5 maart
stellen zij zich voor in een feestelijke gezinsviering.
Tijdens deze viering wordt gezongen door he Kinderkoor , maar
ook jij mag meezingen. Vind je het leuk om deze viering voor de
kinderen uit groep 4 extra feestelijk te maken? Meld je dan aan
bij juf Carla via info.pax@degroeiling.nl of loop even bij haar
binnen. Het Kinderkoor oefent op dinsdagmiddag van 16.45 uur
tot 16.30 uur in de Willibrorduskerk.
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PalmPasen stok
Ook dit jaar willen we op Palmzondag vanuit een feestelijke
familieviering weer PalmPasen stokken brengen bij zieken en
ouderen binnen de Willibrordus geloofsgemeenschap!
Wil jij hier ook aan mee doen?
We maken de PalmPasen stok op vrijdagmiddag 18 maart (tijd en
plaats hoor je als je je opgegeven hebt!)
Onder leiding van vrijwilligers en evt een van je ouders kun je een
stok komen maken. Je krijgt van ons een stok, een palmtakje en
een broodhaantje. Om de stok te voorzien van de kleuren wit,
groen en geel zorgen wij dat er voldoende crêpe papier aanwezig
is. Zelf mag je lekkernijen meebrengen om aan de stok te
hangen.
Omdat wij moeten weten hoeveel stokken we moeten
meebrengen wil ik vragen om je voor 10 maart aan te melden op
dit email adres lnothoog@xs4all.nl je ontvangt dan via de
mail een bevestiging en meer informatie.
We verwachten je dan ook op zondag 20 maart om 11.00 uur in
de familieviering voor Palmzondag. De stokken worden dan
gezegend en tijdens de viering is voor jullie een
kinderwoorddienst. Voorganger in de viering is Pater Hoogland.
Na de viering mag je je stok wegbrengen naar een zieke of
oudere parochiaan, een adres krijg je van ons.
Vriendelijke groet,
Lia Nottelman
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