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Nieuws van de Paascommissie
De weken vliegen voorbij en Pasen staat alweer bijna voor de
deur. In de Goede Week besteden wij aandacht aan het
lijdensverhaal, maar ook aan de verrijzenis van Jezus.
Op woensdag 23 maart zal er een knutselactiviteit rondom
Pasen in de klassen gegeven worden.
Donderdag 24 maart hebben wij in de groepen een Paasbrunch.
Deze wordt voor alle kinderen helemaal geregeld. Dus bordjes,
servetten, bekertjes en bestek zijn op school aanwezig en
hoeven dus niet vanuit huis worden meegenomen. Ook hoeft er
geen eten en drinken voor tussen de middag te worden
meegenomen door de kinderen.
Indien er rekening gehouden dient te worden met een dieet of
allergie dit graag even melden aan de leerkracht.
Wij wensen iedereen fijne Paasdagen.

Eerste Communie
Zaterdag 5 maart hebben de communicanten van dit jaar zich
voorgesteld. Dit Communiefeest vindt plaats op 22 mei om
11.00 uur in de Willibrorduskerk. Van onze school doen Gaby,
Wiktoria, Martin, Joy en Sanne mee. Veel plezier met jullie
voorbereiding.

Nieuwe leerlingen

Jarigen
13 maart Luciano gr.1-2 M/J
14 maart Edgar van Bemmel gr. 7
14 maart Sanne de Clonie Mac Lennan
gr. 6
15 maart Britt Vos gr. 8
16 maart Sanne Twaalfhoven gr. 4
17 maart Adam Achbari gr. 1-2 P/J
20 maart Poppy ’t Hoen gr. 1-2 M/J

Van harte gefeliciteerd!

Na de voorjaarsvakantie zijn er veel nieuwe kinderen gekomen:
Luciano Barth, Poppy ’t Hoen en Alicia Kapteijn in groep 1-2 bij
juf Marja/Jeannette/Colinda.
Adam Achbari bij in groep 1-2 bij juf Paulien/Jeannette/Ani.
Rick van Duijn in groep 5 bij meester Werner.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!!

Broertje en zusjes geboren
Yannis uit groep 1-2 P/J heeft een broertje gekregen en hij heet
Yassin.
Wiktoria uit groep 4 en Viktoria uit groep 4 hebben allebei een
zusje gekregen en nog wel op dezelfde dag. Het zusje van
Wiktoria heet Maja en het zusje van Viktoria heet Veronika.
Van harte gefeliciteerd allemaal!!
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Kijkje in de Keuken
Het is weer tijd voor het Kijkje in de Keuken. Voor groep 1-2 van
juf Paulien/Jeannette/Ani is dat op donderdag 14 april a.s. om
8.30 uur. Gezien de grote van de groep is het niet mogelijk om
alle ouders uit te nodigen. Deze keer mogen de ouders van de
jongste kleuters (groep 1) zich opgeven. Dit kunt u doen bij juf
Paulien.

PalmPasen stok
De palmpasenstokken worden volgende week gemaakt in
Parochiehuis de Doortocht. Alle kinderen die zich hebben
aangemeld, worden daar op vrijdag 18 maart vanaf 15.15 uur
verwacht.

Sportnieuws
Zaalvoetbal
Afgelopen periode zijn er een aantal sporttoernooien
geweest en de komende periode staan er een aantal
toernooien in de agenda.
Tijdens de voorjaarsvakantie hebben de jongens uit groep 7 en 8
de finale zaalvoetbal van Gouda en omstreken gevoetbald. Ze zijn
uiteindelijk 2e geworden. Van harte gefeliciteerd jongens.
Hiervoor ook dank aan de vaders van Jesse en Max.
KNVB voetbal
Komende woensdag is het KNVB voetbal toernooi voor groep 7
en 8 helaas hadden wij te weinig aanmeldingen en doen we niet
mee.
Woensdag 30 maart is het KNVB toernooi voor groep 5 en 6 en
hiervoor is 1 jongens en 1 meisjes team ingeschreven.
(informatie volgt nog).
Korfbal
Woensdag 13 april is er een korfbaltoernooi voor groep 3-4 de
brieven zijn uitgedeeld, er kan ingeschreven worden t/m
donderdag 17 maart.
Maandag 11 april is er een training voor degene die zich daar
voor hebben opgegeven.
Karin Heemskerk
De sportcommissie

Luizencontrole
Vorige week zijn de luizenmoeders geweest en tot onze grote
vreugde is de hele school luizenvrij!!!
Hartelijk dank luizenmoeders voor jullie inzet en tijd.
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Medezeggenschapsraad 2015-2016 Pax Christischool
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen. Een deel wordt gevormd door het
personeel (3 leerkrachten) en het andere deel wordt gevormd door de ouders (3 ouders).

Wat doet de MR?
• Wanneer de directie van de basisschool besluiten
neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening
de MR gevraagd worden.
• In bepaalde gevallen heeft de directie de instemming
of het advies van MR nodig.
• De MR doet op eigen initiatief voorstellen en
maakt standpunten kenbaar.
Bianca Jacobs

Een aantal voorbeelden van het afgelopen jaar:

Marijke Teepe

• Bespreken van financiën, begroting en
exploitatieoverzichten
• Bespreken van ontwikkelingen binnen de Groeiling en
passend onderwijs
• Bespreken van schoolplan, jaarplan & jaarverslag
• Advies overblijfregeling
• Advies formatie nieuwe schooljaar
• Advies vakantieplanning
Bea Witteveen

De Leerlingenraad:

Marja Nieuwenhuijzen

In het schooljaar 2009-2010 is de leerlingenraad ingesteld.
Dit was een initiatief van de MR. Zij zijn de spreekbuis van
de leerlingen van de Pax Christischool. De leerlingenraad
houdt zich bezig met zaken en ideeën die bij de kinderen
spelen. Deze worden besproken tijdens de vergaderingen
en onder de aandacht bij de kinderen gebracht.

Bereikbaarheid en informatie:
Veronique Keppels

Wilt u iets onder de aandacht brengen of wilt u informatie?
Wij zijn te bereiken op de volgende manieren:
E-mail: mr.pax@groeiling.nl
- U kunt ons persoonlijk aanspreken
- Wilt u op de hoogte blijven, bezoek
dan ook de website: www.paxchristi-bodegraven.nl

Daniëlle Wansinck

