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Jubileum Pax 45 jaar
Wij kijken met een goed gevoel terug op de jubileumweek. Elke
dag was er een leuke activiteit. De kinderen en het team
hebben ervan genoten!
Er zijn veel filmpjes en foto's gemaakt. Wie actief is op
Facebook, heeft vast al wat gezien. (De Pax heeft een eigen
Facebook pagina).
Juf Evelien heeft een mooie compilatie gemaakt van films en
foto's van de jubileumweek. De film is te zien met deze link:
https://youtu.be/D4t7vfxBtvQ
In de klassen zullen wij deze film natuurlijk bekijken, maar het is
ook leuk om dit thuis nog te doen

Agenda
Komende week
30 mei
31 mei
Schoolscreening groep 7
Dans groep 3-4
1 juni
Schoolscreening groep 7
2 juni
Excursie groep 3 Watersnip
”Mensen bouwen huizen”
Verkenners naar
Techniektoernooi in Arnhem
3 juni
Fietsles groep 3 en 4
13.00-14.30 uur

Jarigen
31 mei
1 juni
3 juni
5 juni

Sven van Veldhuizen gr. 7
Tara Verhoef gr. 6
Annemijn Walraven gr. 5
Sulaiman Ali Ahmed gr. 1-2 M/J

Informatiebijeenkomst IKC Schatrijk
Morgen, dinsdag 31 mei, is er in de kuil om 14.00 uur een
informatiebijeenkomst over het IKC. U krijgt informatie en kunt
al uw vragen stellen. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen in
de nieuwe lokalen van het IKC Schatrijk.

Ondan

Weekbrief Pax Christischool

NK jeugd bridgen
Zondag 22 mei hebben Feline en Rishelle uit groep 8
meegedaan aan het NK jeugd bridgen. Feline en Rishelle doen
sinds een paar weken mee aan de bridge lessen die op school
worden gegeven door de bridge club Bodegraven-Reeuwijk. Zij
hebben in deze 10 lessen al zoveel geleerd dat zij konden
deelnemen aan de kampioenschappen.
Voor de pauze stonden zij op de 5e plaats en in het 2e gedeelte
op de 10e plaats. Uiteindelijk haalden zij een 18e plaats. Dit
heeft te maken met de puntentelling.
Van de 31 paren die meededen, en voor een eerste keer, is dit
een hele prestatie!
Afgelopen dinsdag werden zij door de voorzitter van de club
toegesproken en kregen zij nog een klein prijsje.
Een knappe prestatie Feline en Rishelle!
De bridge lessen gaan nog even door en zullen op vrijdag 24 juni
worden afgesloten met een toernooitje voor de Bodegraafse
scholen, die ook bridge lessen krijgen.

Kangoeroe Wiskunde wedstrijd
In maart deden 20 kinderen van onze school (uit groep 5 t/m 8)
mee aan de kangoeroe wiskunde wedstrijd. Dit is een wedstrijd
waar wereldwijd kinderen aan deel kunnen nemen, in
verschillende leeftijdscategorieën. Inmiddels zijn de uitslagen
bekend en hebben alle kinderen een klein prijsje gekregen.
Marc uit groep 7 haalde een percentielscore van 99,5233. Dit
betekent dat ongeveer 0,5 procent van de ongeveer 10.000
kinderen in Nederland, die deelnamen in de categorie wizSmart,
beter waren dan hij. Reken maar uit: ongeveer 50 kinderen. Een
hele goede prestatie dus. Marc mag ook nog een abonnement
op een tijdschrift uitzoeken (bijv. National Geographic).
Ook zijn zus Elin uit groep 6 haalde een hoge score: een
percentielscore van 95,8733 in de categorie wizKid.

ks dat hetr niet mwerkte, hadden
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vanmorgen een heel gezellige
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opening van het IKC.
Vakantiebieb app
Blijven lezen in de zomervakantie is belangrijk en dat kan heel
goed met de VakantieBieb-app. In de app staat een ruime
selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder kind
vanaf 6 jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is
er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op
uw tablet of smartphone te zetten en de e-books te
downloaden. Daarna kunt u ze offline lezen.
De nieuwste versie van de app is van 1 juni t/m 31 augustus
beschikbaar in de App Store of Google Play Store.
Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

Verkeersexamen groep 7
Wij moesten met z’n allen verzamelen bij de Pax om 8 uur. We
fietsen 2 aan 2 naar de Willibrord.
Wij mochten als eerste beginnen. Je fiets werd gecontroleerd
en als je fiets goed was, kreeg je een ok sticker, maar als je fiets
iets miste kreeg je een briefje wat fout was.
Er stonden bordjes met pijlen en mensen die keken of je wel
goed fietste.
En later kreeg je te horen of je geslaagd was.
Gelukkig was bij ons iedereen geslaagd.
Iris en Sonja

De Eerste Communie
Zondag 22 mei hebben 5 kinderen uit groep 4 hun eerste
communie gedaan. Dat waren Sanne, Joy, Gaby, Martin en
Wiktoria.
We moesten verzamelen in een kamertje en toen werden er
foto's gemaakt. Daarna gingen we twee aan twee de kerk in.
De pastor ging er tussenin lopen. We liepen naar het altaar en
gaven daar de bloem af en maakten een buiging. Toen mochten
we gaan zitten.
Het was een mooie mis met leuke liedjes. We kregen voor de
eerste keer de communie. Het smaakte een beetje naar
eetpapier. Het was een fijne dag!
Lieve groeten van groep 4
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Schoolvoetbaltoernooi
Vorige week woensdag hebben wij met 3 teams mee gedaan
met het schoolvoetbaltoernooi op het veld van VV Bodegraven.
Het eerste team heeft in hun poule de 1e plaats gehaald. Het 2e
team heeft 2 wedstrijden gelijk gespeeld en 3 verlorenen en
werd 4e in de poule. Team 3 heeft in hun poule alles verloren.
In totaal waren wij in het scholen klassement 3e. Dit leverde
twee mooie bekers op.
De teamindeling:
Pax Christi 1: Sytse, Julian, Ouassim, Rick, Zakaria, Abdellah,
Rayane
Pax Christi 2: Menno, Bilal, Alex, Amin, Ismail, Oussama, Chloë
Pax Christi 3: Finn, Hicham, Jayda, Emily, Esmee, Hilde, Kaya

