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Agenda
Komende week
12 april
8.30 uur Kijkje in de Keuken gr. 3
8.30 uur Leerlingenraad
13 april
8.30 uur Kijkje in de Keuken gr. 8
’s middags korfbaltoernooi
14 april
8.30 uur Kijkje in de Keuken gr.
1-2 P/J ouders jongste kleuters
15 april
8.30 uur Kijkje in de Keuken gr. 4
Workshop striptekenen in de
bibliotheek voor groep 7
Buitenverkeersles voor groepen
3 en 4
Belangrijke data
22 april
23 mei

Koningsspelen
Opening IKC
Start jubileum week

Jarigen
Er zijn deze week geen jarigen.
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Open Podium
Op woensdag 20 april is er weer een open podium. U bent van
harte uitgenodigd om te komen kijken. Rondom de kuil staan
stoelen voor u klaar, waar u kunt plaatsnemen om lekker te
gaan genieten van de optredens van uw kind(eren). Voor alle
duidelijkheid; u mag alleen komen kijken naar het open podium
waaraan de groep(en) van uw kind(eren) deelneemt. Bij dit
open podium zijn broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op
school zitten ook welkom!!! Hieronder de tijden wanneer de
voorstellingen zullen zijn.
Om 8.45 uur zijn de volgende groepen aan de beurt:
1-2 M/J, 3, 5 en 7.
Om 11.30 uur zijn de overige groepen aan de beurt:
1-2 M/P, 4, 6 en 8.

Korfbaltoernooi
Natuurlijk doet onze school weer mee met het
Korfbaltoernooi voor de groepen 3 en 4 op woensdag
13 april. Het begint om 13.00 tot 16.15 uur en wordt gehouden
bij Korfbalvereniging Vriendenschaar aan de Groene Zoom te
Bodegraven.
Het volgende mix-team is opgegeven:
Robin Glismeijer
Sytse Witteveen
Fabian Grgic
Bas Jacobs
Finn de Heij
Chloë de Heer
Manar Kuhich
Jayda van Tilborg
Heel veel plezier en succes!!!

Snuffelen
Maandag 11 april en dinsdag 12 april komt Nadine Naaijkens in
groep 3 kijken. Ze is benieuwd of de opleiding en het vak
leerkracht iets voor haar zou kunnen zijn.
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Jeugdgezondheidszorg
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD nodigt ouders en
kinderen regelmatig uit voor een afspraak bij de arts of
verpleegkundige. Graag willen zij weten wat u, als ouders, van
hun dienstverlening vindt. Via onderstaande link, die u kunt
kopieren, kunt u de vragenlijst invullen.

https://nl.surveymonkey.com/r/teamJGZgroep1-4

Schoolfruit
Na 20 weken te hebben genoten van heerlijk fruit dat ons iedere
week gratis geleverd werd, is het nu bijna voorbij.
Na de meivakantie stopt de levering van gratis fruit en is het de
bedoeling dat de kinderen weer zelf op fruit meenemen op
maandag-woensdag-vrijdag.

Lustrumweek
Vanaf volgende week vindt u regelmatig informatie over de
lustrumweek. Wordt u al nieuwsgierig?
Achter de schermen van de Pax wordt er al hard gewerkt en zo
langzamerhand gaan wij ook u informeren.

Traktatie
Natuurlijk is het heel leuk om als je jarig bent te trakteren in de
groep en samen met de andere kinderen je verjaardag te vieren.
Wij willen u echter vragen om de traktatie niet te overdadig te
maken. Een enkel koekje of snoepje is voldoende; en een
gezonde traktatie vinden de kinderen ook altijd heel lekker.

