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Schoonmaakavond kleuters
Natuurlijk worden elke dag de lokalen en de toiletten
schoongemaakt, maar u begrijpt dat het ook belangrijk is om
de materialen schoon te houden. Wij nodigen u van harte uit
om maandag 4 juli om 19.00 uur met elkaar de kleuterlokalen
schoon te maken. Als u zelf een emmer/spons wil meenemen
is dat heel fijn. Wij zorgen dan voor koffie/thee en iets lekkers.
Tot dan !!!

Start schooljaar
De vakantie staat nu toch echt (bijna) voor de deur. Heerlijk
6 weken genieten van vrije tijd, rust en ook zon.

Agenda
Komende week
4 juli
Schoonmaakavond kleuters
Verjaardag juffen groep 8
5 juli
Verjaardag kleuterjuffen
Afscheid groep 8 – uitzwaaien
14.00 uur
6 juli
Dans groep 1-2
7 juli
Speelgoedmiddag kleuters
8 juli
Laatste schooldag
Belangrijke data
24 augustus Iedereen weer naar school

Voor de zekerheid laten wij u weten dat wij het nieuwe
schooljaar voor de kinderen starten op woensdag 24 augustus.
Het team van de Pax start met twee studiedagen.

Uitzwaaien huidige groep 8
5 Juli is de laatste schooldag van groep 8. Zij zullen op een
ludieke wijze school verlaten.
Komt u hen ook uitzwaaien? Dinsdag 5 juli om 14.00 uur.

Data kamp toekomstige groep 8
In de afgelopen jaren ging groep 8 altijd aan het eind van het
schooljaar op kamp. Voor komend schooljaar wordt dat anders
en gaan wij aan het begin van het schooljaar.
Wilt u vast in uw agenda noteren: 12-13-14 september 2016
gaat groep 8 op kamp.

Nieuws van de MR

Jarigen
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli

Fabiënne van Dijk 6 jaar
Yassine El Aoufi 10 jaar
Zakaria Ahrouch 9 jaar
Quinn Maassen 10 jaar
Naomi van Delft 4 jaar

Gefeliciteerd en een gezellige dag!

We hebben het jaar geëvalueerd. Gezien het grote aantal
actuele ontwikkelingen hebben wij Jurgen Kok bereid
gevonden om de MR te komen versterken.
Speerpunten voor het komende jaar voor de MR zijn
communicatie, het IKC en de Schakelklas.

Gevonden voorwerpen
Bij de hoofdingang hebben wij alle gevonden voorwerpen van
de afgelopen maanden neergelegd. Komt u even kijken of er
nog iets van uw kind(eren) bij ligt?
Donderdagmiddag zullen alle overgebleven spullen naar een
goed doel gaan.

Paxwij
Christischool
Ons dat hetr niet mwerkte,Weekbrief
hadden
vanmorgen een heel gezellige
opening van het IKC.

Coördinator overblijf
Na de zomervakantie is er voor de overblijf een coördinator vanuit Junis aangesteld. Dit is Milouda, een
bekende voor bijna iedereen. Zij stuurt de overblijfmoeders aan, zorgt voor ondersteuning richting de kinderen
en de leerkrachten.

Laatste schooldag
Aanstaande vrijdag is de laatste schooldag en is iedereen om 12.15 uur uit. De kinderen hoeven deze dag geen
eten en drinken mee te nemen. Dat wordt door school verzorgd.

Het gehele team van de Pax Christischool wenst u een fijne en
zonnige vakantie.
Wij zien kinderen en u graag terug op woensdag 24 augustus.

