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Nieuwe kleutergroep
Heeft u het ook gezien hoe vol de kleutergroepen zijn?
De laatste tijd zijn er veel nieuwe kleuters bijgekomen. Dat
vinden wij natuurlijk heel fijn, maar de groepen worden wel
groot.
Om alle kinderen de juiste aandacht te kunnen geven, zijn wij
blij dat wij op dinsdag en donderdag een extra kleutergroep
kunnen vormen. De oudste kleuters gaan dan naar het
kleuterlokaal naast juf Paulien en juf Ani.
Juf Lia, een ervaren juf die nu extra zorggroepjes begeleidt, zal
vanaf 5 april deze groep gaan draaien. In de tijd tot de
zomervakantie gaat zij o.a. specifieke oudste kleuteropdrachten
doen ter voorbereiding op groep 3 en werkt zij aan de
groepsvorming.
De oudste kleuters mogen dinsdag hun jas aan hun eigen
kapstok hangen en ook hun tas en beker opruimen op de
"gewone plek". Dan mogen zij direct naar hun nieuwe lokaal
gaan waar hun stoel al klaar staat.
Juf Lia haar RT-groepjes worden overgenomen door juf Jacolien.

Komende week
4 april
MR-vergadering
6 april
Dans groepen 1-2
7 april
Theorie Verkeersexamen gr. 7
8 april
Schoolfotograaf

Belangrijke data
22 april
23 mei

Koningsspelen
Opening IKC
Start jubileum week

Minibridge
Twee weken geleden zijn de Verkenners, met nog 6 andere
leerlingen uit groep 7-8 gestart met Minibridge. De lessen
worden gegeven door Bridge Club Bodegraven. Elke week
helpen 6 enthousiaste vrijwilligers van de club om de leerlingen
de beginselen van minibridge aan te leren. Doel is natuurlijk
plezier hebben in het spel, samen spelen, maar ook jongeren
enthousiast maken voor de sport. En natuurlijk het trainen van
het geheugen, bridge wordt dan ook wel Fitness for the mind
genoemd.

Jarigen

A.s. dinsdag wordt voor de derde keer gespeeld, dan hebben
de leerlingen kennis gemaakt met alle grondbeginselen van
minibridge Met elkaar zullen we dan bespreken of we met de
lessen doorgaan tot de zomervakantie. De leerlingen vinden het
tot nu toe erg leuk.

5 april Frans v.d. Reijden gr. 7
7 april Buglem Aksit gr. 1-2 M/J
9 april Ayoub Bakkali gr. 1-2 P/J

Schoolfotograaf

Van harte gefeliciteerd!

In verband met de drukte in de kleutergang verzoeken wij u
voor het nemen van de broertjes/zusjes foto’s met
broers/zussen die nog niet/niet meer op de Pax zitten om 8.20
uur door de hoofdingang binnen te komen en te wachten in de
kuil.
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Schoolvoetbaltoernooi
We hebben een schoolvoetbaltoernooi gehad.
De jongens waren 2de maar ze hadden 1ste kunnen worden.
De meisjes werden 4de, Ze hebben 1 keer gewonnen en 3 keer
verloren, wel jammer hoor. Maar het was leuk en daar gaat het
om.
De coach van de meisjes was Safira’s opa en van de jongens was
de vader van Quinn coach. Quinty heeft bij de meisjes
gescoord. Door haar zijn we 4de geworden dus bedankt Quinty.
Groetjes Safira ,Yasmine uit Groep 5

Voorstelling Kunstgebouw
Op donderdagmiddag 7 april om 13.30 uur mag groep 3 en 4 naar
de voorstelling “Villa Kakelbont” op de Pax Christischool.
De voorstelling gaat over Lotti, een meisje die woont in een
vuurtoren. Eigenlijk zou ze dezelfde avonturen als Pipi Langkous
willen beleven. Wie weet komt het ook zover….

Theorie Verkeersexamen
Donderdag 7 april is het zover! Groep 7 doet mee aan het
theoriegedeelte van het verkeersexamen. Ze hebben heel hard
geleerd en alle borden supergoed geoefend.
Wij wensen hen veel succes!

Nieuws van de Ouderraad
Na een geweldig geslaagd pannenkoekenfeest, waren een viertal
ouders de zaterdag erna al weer vroeg aan het werk op het
schoolplein.
U heeft ze vast al zien liggen, maar de voetbalpaaltjes,
geschonken door de Oudervereniging, liggen in het schoolplein.
Vincent, Frank, Ricardo en Fernando, dank jullie wel!
Wij hopen dat de kinderen er lang plezier van zullen hebben.
Ouderbijdrage
Vorige week hebben wij een aantal herinneringen voor de
ouderbijdrage verspreid. Er zijn gelukkig al betalingen binnen,
maar natuurlijk willen wij nog meer bijdragen ontvangen om
allerlei extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.
Namens de Oudervereniging,
Femke Puister
Voorzitter Oudervereniging
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Aanmelden leerlingen
Het is voor u misschien nog vroeg, maar wij zijn al bezig met de
planning voor volgend schooljaar.
Heeft u nog kinderen die binnenkort of komend schooljaar 4 jaar
worden? Wilt u deze dan in de komende weken komen
inschrijven. Wij vinden dit heel prettig in verband met indeling
voor schooljaar 2016/2017.

Kangoeroewedstrijd
Elk jaar wordt in maart de Kangoeroewedstrijd gehouden in zo’n
60 landen met zo’n 6,5 miljoen deelnemers. Dit is een soort
wiskundewedstrijd voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 op wel 5
verschillende niveaus.
De Verkenners van de Pax Christi hebben ook meegedaan. Ik heb
de WIZ-Smart gedaan en het was best moeilijk.
De uitslag komt over een paar weken.
Groet Marc uit groep 7

Kijkje in de Keuken
Het Kijkje in de Keuken voor groep 7 kan natuurlijk niet
plaatsvinden op 22 april, want dan zijn het de Koningsspelen. De
nieuwe datum is vrijdag 13 mei.

