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Voetbal groep 3-4
Woensdag 25 mei is er een voetbaltoernooi voor groep 3-4. De
brieven worden binnenkort uitgedeeld, er kan tot 14 mei
worden ingeschreven. Lever op tijd je briefje in zodat we weten
hoeveel teams we kunnen inschrijven. De afgelopen keren
hadden we heel veel wissels en hadden we een extra team
kunnen inschrijven.
18 mei is er een proeftraining. Zet deze dat vast in je agenda.

Makkelijk Lezen

Agenda
Komende week
10 mei
Dans gr. 3-4
11 mei
Luizencontrole (geen vlechten of
gel)
Dans gr. 1-2
12 mei
13 mei

Kijkje in de keuken gr. 6 8.30 uur
Fietsles kleuters
Kijkje in de keuken gr. 7 8.30 uur
Verkeersles gr. 3 en 4
Kunstmenu gr. 7

Elke bibliotheek heeft een afdeling met Makkelijk Lezen boeken,
voor kinderen die moeite hebben met lezen of lezen niet zo
leuk vinden. Het is een overzichtelijke kast, waarin veel
materialen frontaal geplaatst zijn, waardoor de voorkanten
goed te zien zijn. Het MLP (Makkelijk Lezen Plein) bevat
leesboeken, informatieve boeken, luisterboeken en dvd’s met
boekverfilmingen.
Soms helpt het kinderen om series te lezen, zoals Koen
Kampioen of Thea Stilton. Van Zoeklicht dyslexie is onlangs een
reeks nieuwe boeken verschenen. Voor kinderen die graag
informatie lezen is de reeks Lees-mij! heel geschikt. De diverse
sub reeksen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals
gevecht in de natuur, stoere beroepen en extreme sporten.

Danslessen na schooltijd

Belangrijke data
22 mei
Heilige Communie van 5
leerlingen gr. 4

Na de meivakantie gaat juf Evelien starten met danslessen die
na schooltijd gegeven zullen worden. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.

23 mei

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.

Opening IKC
Start jubileum week

Jarigen
10 mei Amina Karout gr. 1-2 M/J
10 mei Liam Dubbeld gr. 1-2 P/J
14 mei Jasmijn Twaalfhoven gr. 5

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’’!!
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Jubileumweek
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?

Woensdag sponsorloop
Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee over de te houden
sponsorloop op woensdag in de Jubileumweek. Bij de brief vindt
u ook een formulier voor sponsoring.

Ieder kind een kunstenaar!
We beginnen vandaag met de hele school aan een bijzonder
project beeldende vorming. Doel is ieder kind op eigen niveau te
inspireren tot het maken van een echt kunstwerk door hen
kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars.
Op dinsdag 24 mei van half 3 tot half 4 is er de Tentoonstelling
Paxkunst. In alle klassen kunt u alle zelfgemaakte kunstwerken
bewonderen en krijgt u achtergrondinformatie over de
bijzondere kunstenaars. In de kuil krijgt u zelfgebakken cake met
thee of limonade en is er gezellige livemuziek. Hier hangen ook
de winnende kunstwerken van iedere klas.
We hopen op een hoge opkomst!

Korfbaltoernooi
Voor de vakantie heeft u het verslag al kunnen lezen, maar er is
ook nog een foto van het korfbalteam met hun coach.

