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Maandag 23 mei
Wij openen onze jubileumweek van 45 jaar Pax
Christischool en het nieuwe IKC, Integraal Kindcentrum.
Het jubileum en de opening gebeurt met het oplaten van
ballonnen.
Welke ballon zal het verst komen?
Die kan een mooie prijs verdienen.
Dinsdag 24 mei

Agenda
Komende week
23 mei
Opening Jubileumweek en IKC
Schatrijk
24 mei
12 mei
13 mei

22 mei
23 mei

Jarigen
16 mei Zarah Vos gr. 6
21 mei Rick Duthler gr. 4
22 mei Jelle van Veldhuizen gr. 8

In de groepen is de laatste weken hard gewerkt aan
kunstwerken van o.a. Mondriaan en Picasso. Er zijn
prachtige kunstwerken gemaakt. Vandaag is er een
tentoonstelling. In alle klassen en in de kuil (winnende
kunstwerken) zijn de kunstwerken te bewonderen en kunt
iets meer horen over de kunstenaars. De tentoonstelling is
van 14.30-15.30 uur.
In de kuil krijgt u zelfgebakken cake met thee of limonade
en is er gezellige live muziek.
U bent van harte welkom!!
Woensdag 25 mei
Heeft iedereen zijn sportieve kleding en schoenen al klaar
gelegd? Vandaag is de sponsorloop.
We gaan hard rennen voor de inrichting van ons nieuwe
‘atelier’.
Alle groepen gaan hardlopen rond de school. Dat is een
rondje van 250 meter. Hieronder volgt de indeling van de
dag:
Groep 1-2 van juf Pauline
08.45 - 09.00
Groep 1-2 van juf Marja & juf Jeannette
09.10 - 09.25
Groep 3 van juf Leonie & juf Daniëlle
09.35 - 09.50
Groep 4 van juf Marijke & juf Marie-José
10.00 - 10.15
Groep 5 van meester Werner
10.25 - 10.55
Groep 6 van meester Frans
11.05 – 11.35
Groep 7 van juf Daphne en juf Colynda
11.45 – 12.15
Groep 8 van juf Evelien en juf Wil
11.45 – 12.15
De groepen 7 en 8 lopen dus gelijktijdig
We vinden het heel leuk wanneer u uw kind komt
aanmoedigen!
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Donderdag 26 mei
Eindelijk een schoolreisje!!!
Jaren hebben de kinderen er op gewacht en het is zover!!!
Wij gaan allemaal met de bus.
De groepen 1 en 2 gaan naar Ballorig in Gouda en
vertrekken om 9.40 uur. Zij zijn om 14.30 uur terug bij
school.
Groep 3, 4 en 5 reizen af naar Plaswijckpark in Rotterdam
en vertrekken om 9.30 uur. Zij zijn om 14.30 uur terug bij
school.
Groep 6, 7 en 8 gaan naar Duinrell in Wassenaar en
vertrekken om 9.15 uur. Zij zijn om 15.45 uur terug bij
school!!!
Wilt u niet vergeten bij mooi weer extra water en
zonnebrand mee te geven.

Vrijdag 27 mei
De laatste dag alweer, maar wij sluiten af met …….
Pax Got Talent
De inschrijvingen zijn binnen en de kinderen zijn vast heel
hard aan het oefenen.
Wij doen de talentenshow met alle kinderen in de kuil door
middel van "Pax Got Talent".
Normaal is vrijdag een fruitdag. Deze dag krijgen alle
kinderen iets lekkers van school in de kleine pauze. U hoeft
de kinderen dus geen fruit mee te geven. Wel gewoon wat
te drinken en natuurlijk ook spullen voor de lunch.
Natuurlijk is er een deskundige jury die alle deelnemers
beoordeelt, bestaande uit juf Chanine, juf Fleur en oud
directeur meester Wied.
Wie wordt de winnaar van PAX GOT TALENT?
Er is helaas bij deze activiteit geen ruimte voor ouders.

