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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.

Koningsspelen vrijdag 22 april groep 1-4
Wij beginnen deze dag met de hele school buiten op het plein.
Wij dansen samen op het openingslied van de
Koningsspelen “Hupsakee” van Kinderen voor Kinderen.
Daarna gaan alle kinderen naar hun eigen groep om te
ontbijten.
Om 9.00 uur starten wij met een circuit waarbij alle groepen
een keer buiten spelen, dansen met juf Fleur, spelletjes doen en
vrij mogen spelen. Fijn dat we hier hulp bij krijgen van veel
ouders.
Voor het buiten spelen mogen de kinderen van huis
meenemen: skeelers, rolschaatsen, steppen, skelters,
skateboarden, skippyballen, wheelys, space-scooters, enz. Wij
delen dit materiaal met alle kinderen.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen.

19 april Safira Ifrandi gr. 5
23 april Matthijs Klinckenberg gr. 8

Het is leuk als de kinderen zoveel mogelijk in oranje, rood, wit
of blauwe kleding naar school komen.
Om 12.15 uur zijn de kinderen vrij en begint de meivakantie.
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Danslessen na schooltijd
Na de meivakantie gaat juf Evelien starten met danslessen die na
schooltijd gegeven zullen worden. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.
De danslessen zijn voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 en
worden gegeven op de woensdagmiddag van 12.30 uur tot 13.30
uur. De leerlingen kunnen zich bij hun eigen meester of juf
inschrijven.
11 mei : groep 5/6
18 mei : groep 5/6
25 mei: groep 7/8
1 juni: groep 7/8
8 juni: groep 5 t/m 8
Dus schrijf je snel in, en ‘’let’s dance’’!!

Excursie groep 4
Woensdag a.s. hebben de kinderen van groep 4 een workshop in
de bibliotheek ‘Koningin Caroline: Pas op kuikens!’, een
vertelling met schilderijen.
Marieke de Koning schildert verhalen. Tijdens haar presentatie
vertelt ze erover.
Na de vertelling gaan de kinderen een werkstuk maken.

Speelgoedochtend kleuters
Woensdag 20 april mogen alle kleuters speelgoed van huis
meenemen om er op school mee te spelen.
Wij verzoeken u om geen breekbaar speelgoed mee te geven of
speelgoed dat agressie kan oproepen, zoals speelgoedgeweren.

Een bezoekje aan de kerk
Op donderdag zijn wij met groep 4 naar de kerk geweest. In de
kerk waren mensen die ons allemaal wat gingen vertellen over de
kerk. In de kerk liet een meneer een kluis zien en de kleedkamer
van de misdienaar. In de kluis kon je bijzondere dingen zien. Daar
lagen namelijk beeldjes en dingen van goud.
We weten nu ook waar we moesten staan bij de communie en
wat we moeten doen. Tijdens de communie mogen wij namelijk
een hostie eten. Dat s een heilig stukje brood. Ook hebben we
kaarsjes aangestoken voor de arme kindjes en dachten we
daarbij aan de mensen die overleden zijn.
We vonden de kerk heel mooi en belangrijk en bijzonder om alles
te weten.
Groetjes Sanne, Joy, Gaby, Martin en Wiktoria
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Communieviering
Het is mogelijk voor klasgenootjes (en ook andere kinderen van
school) om geheel vrijblijvend mee te zingen met het kinderkoor
in de viering van de Eerste Heilige Communie op 22 mei a.s. om
11.00 uur.
Als uw kind dit leuk vindt, graag even doorgeven aan juf Marijke
of juf Marie-José.
Als er kinderen mee willen doen, komt de dirigente van het
kinderkoor na de meivakantie een keer oefenen bij ons op
school.

Schoolfruit
Deze week de allerlaatste keer schoolfruit. Na de vakantie mogen
de kinderen weer zelf fruit meenemen.
Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag.

Korfbaltoernooi
Een aantal kinderen van de Pax Christischool deden mee aan het
schoolkorfbaltoernooi. Dat waren Chloë, Robin, Finn, Sytse, Bas,
Jayda, Manar en Fabian. Zij hebben heel erg hun best gedaan en
hebben een derde prijs gewonnen. Gefeliciteerd!!

Lustrumweek
Pax Got Talent
Op vrijdag 27 mei, tijdens de feestweek organiseren we
een “PAX GOT TALENT”.
Alle kinderen die iets leuks kunnen en dit willen laten zien,
mogen dan optreden. Je kunt denken aan een dansje, zingen,
goochelen, een instrument bespelen, leeuwen temmen , enz enz.
Deze week krijgen alle kinderen een uitnodiging mee naar huis.
Ze kunnen zich in de week na de vakantie opgeven. Natuurlijk is
er een deskundige jury die alle deelnemers beoordeelt.
Wie wordt de winnaar van PAX GOT TALENT?

Kijkje in de Keuken gr. 6
Voor woensdag 20 april stond het Kijkje in de Keuken voor groep
6 gepland. Wegens omstandigheden kan dit niet doorgaan.
De nieuwe datum is donderdag 12 mei.

