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Meedansles bij de kleuters
Woensdag 8 juni a.s. is er weer dansles voor de kleuters. Deze
keer wordt het een heel bijzonder dansles want de ouders
mogen meedansen! Wij doen een dansles zoals we normaal ook
doen zodat u als ouder kunt zien wat de dansles op de Pax
Christischool inhoudt.
Even kort iets over de methode: het accent ligt op
fantasiegebruik. Tijdens het kleuterdansen worden hoofd en lijf
in beweging gezet, ondersteund door beeldende taal,
rolwisselingen, muziekkeuze en attributen. De les bestaat uit
een warming- up, een dansthema en een coolingdown en duurt
45 minuten. Tijdens de les komen veel ontwikkelingsgebieden
aan bod (taal, rekenen, motoriek, creativiteit en
expressie). Daarnaast is kleuterdansen een sociaal gebeuren; je
danst met elkaar en houdt rekening met elkaar. U ziet:
kleuterdans is meer dan muziek aan zetten en daar lekker op
bewegen!
Het is echt de bedoeling dat u als ouder mee doet tijdens de les;
kleuters zijn gehecht aan hun ouders dus als u niet mee doet,
zal uw kleuter dat ook niet doen. U bent van grote invloed op
uw kleuter! Daarnaast maken wij, zoals gezegd, gebruik van
fantasie; de ene kleuter gaat daar volledig in mee, bij de andere
kleuter dient de realiteit zich al wat meer aan. Dit doen-alsof
spelletje is een belangrijk onderdeel in de les en het is de
bedoeling dat u dit mee speelt.
Ouders van de kleuters van Juf Paulien verwachten wij op
woensdag 8 juni om 8.45 uur. De les duurt tot 9.30 uur. De les
voor de ouders van de kleuters van juf Marja/Jeannette
verwachten wij om 9.40 uur zodat we om .945 uur kunnen
beginnen tot 10.30 uur.

Jarigen

Bij droog weer dansen we buiten, als het regent dansen we in
de gymzaal van school.
Wij gaan er een leuke dansles van maken, graag tot dan!

6 juni
7 juni
7 juni
9 juni
10 juni
10 juni

Mustaf Abdi Bo’or (10 jaar)
Abdullah El Bouhassani (8 jaar)
Bas Jacobs (7 jaar)
Floor Jolink (11 jaar)
Femke Tammer (5 jaar)
Viktoria Tataridou (8 jaar)

Groetjes, juf Elfrieda

Ondan
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Techniek toernooi 2016
De kinderen van de verkenners hebben op 2 juni meegedaan
met het techniek toernooi in Arnhem. De kinderen van groep 6
deden mee met de waterklok. Groep 7/8 deed mee met de
vertraagde wekker. Groep 6 is 5e geworden en groep 7/8 is 3e
geworden en hebben € 200 gekregen. Groep zes had het in een
keer goed gedaan, maar toch waren er groepen beter. Groep
7/8 had drie kansen, maar de knikker bleef de hele tijd liggen.
Uiteindelijk kwam de jury terug en mochten we nog een keer
proberen en hadden we een tijd van 45,90 sec. Ze hadden 46
sec moeten hebben. De bedoeling van de waterklok was dat er
na 46 een belletje af ging. En bij groep 7/8 moest je na dertig
sec iets horen en daarna 4×4 sec.
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wijChristischool
vanmorgen een heel gezellige
Weekbrief Pax
opening van het IKC.
Excursie groep 4 Watersnip ”Mensen bouwen huizen”
Chloë: We hebben een boekje gekregen.
Zakaria: Dat heette Mensen bouwen huizen.
Joy: We hebben van schoenendozen huizen gebouwd.
Gaby: We hebben er kijkdozen van gemaakt.
Rayane: Toen gingen we met de klas naar een grasveldje bij de
Dronenweg.
Layana: We begonnen daar in de kring en gingen terug in de
tijd, naar de Oertijd.
Amin: Eerst ging mijn vader een stok in de grond doen. Toen
deden we er doeken omheen en werd het een tent.
Romy: Je mocht de tent ook in het bosje maken. Toen de tent
klaar was, mochten we in de tent eten en drinken.
Dewi: Daarna moesten we de tenten weer opruimen.
Allemaal: Alle vaders en moeders die meegingen, BEDANKT!!!

Vakantie en kamp groep 8
Nog even ter herinnering dat volgende week alle kinderen
vakantie hebben, behalve …………….. groep 8.
Zij gaan namelijk maandag-dinsdag-woensdag op hun groep 8
schoolkamp. Wij wensen hen heel veel plezier en mooi weer.

