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Timmerhout
De kleuters willen heel graag timmeren. Welke ouder,
opa/oma, oom of tante kan ons helpen aan hout.
Graag even melden bij de kleuterjuffen.

Broertjes geboren
Safouane uit kleutergroep rood heeft een broertje gekregen.
Hij heet Hudeyfa.
Ook Aya uit kleutergroep geel heeft een broertje gekregen. Hij
heet Mohammed.
Van harte gefeliciteerd!

Agenda
Komende week
6 sept.
Informatie avond groep 8,
19.00 uur
7 sept.
Kijkje in de Keuken groep 3,
8.30 uur
8 sept.
Kijkje in de Keuken, groep 5,
8.30 uur
9 sept.
Kijkje in de Keuken groep 4,
8.30 uur
Belangrijke data
12-13-14
Kamp groep 8
september

Nieuw gestart op de Pax
Al weer ruim een week geleden zijn er wel 9 nieuwe kinderen
op de Pax gestart
Jayden Morars groep 1-2 geel
Nasser Edin Bakkali groep 1-2 rood
Daantje van Niekerk groep 1-2 rood
Naomi van Delft groep 1-2 oranje
Mahamed Huseen Mahamud groep 1-2 oranje
Rayhana Aaouad groep 1-2 rood
Mees Berreboom groep 3
Kevin van Duijn groep 4
Mirre Berreboom groep 6
Welkom op onze school en heel veel plezier.

Bijeenkomsten groepen

Jarigen
5 sept.
5 sept.
6 sept.
7 sept.
7 sept.
9 sept.

Nada Abi Bo’or groep 4 8 jaar
Youssra Bouzlafa groep 8 12 jaar
Jayden Morars groep geel 4 jaar
Nasser Edin Bakkali groep rood 4 jaar
Hichem El Aoufi groep 4 8 jaar
Nancy Bachir
groep 7 11 jaar

Gefeliciteerd en een gezellige dag!

Dinsdag 6 september informatie avond in groep 8 om 19.00
uur.
Daarnaast zijn er Kijkjes in de Keuken bij de volgende groepen:
woensdag 7 sept. 8.30 uur groep 3
donderdag 8 sept. 8.30 uur groep 5
vrijdag 9 sept. 8.30 uur groep 4

Leerlingenraad
Deze week zijn de verkiezingen gehouden voor de groepen 5
en 7 voor nieuwe leden van de Leerlingenraad.
Voor groep 5 zijn gekozen Lina Abarkan en Thijs den
Engelsman en voor groep 7 Sanne de Clonie McLennan en
Frans van der Reijden.
Gefeliciteerd en veel plezier.

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

Nieuws vanuit de MR
De MR heeft maandag de eerste vergadering van het
schooljaar gehad. Juf Marijke is gestopt met de MR en we
hebben juf Paulien in haar plaats welkom geheten. We gaan
de schoolgids inhoudelijk bekijken en hebben tips gegeven
met betrekking tot de website. Mocht u een vraag willen
stellen of een kwestie willen inbrengen in de MR, dan kunt
u ons bereiken op het e-mailadres mr.pax@degroeiling.nl.

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Misschien hebben jullie me al op school zien lopen, maar ik
zal me toch nog even voorstellen.
Mijn naam is Laila en ben 22 jaar. Zelf woon ik in Woerden.
Op dit moment volg ik de Pabo-opleiding en zit in mijn
derde leerjaar. Gedurende dit schooljaar zal ik hier stage
gaan lopen. Het eerste halfjaar ga ik elke maandag en
dinsdag stage lopen in de bovenbouw (groep 6). Het
tweede halfjaar zal ik in de onderbouw geplaatst worden.
Mijn eerste indruk van deze school is erg positief en heb
daarom ook erg veel zin in mijn stageperiode.
Ik kijk er naar uit om me verder te ontwikkelen op deze
school. Het wordt zeker leuk en leerzaam met groep 6 als
top klas!!!
Juf Laila

Bijzondere familievieringen in de Sint Jan de
Doperparochie
Een viering voor alle leeftijden.
Aan alle leeftijden wordt gedacht, dus ook aan de kinderen.
Zij hebben een bijdrage aan de viering en er is
kinderwoorddienst.
Speciale uitnodiging aan alle gezinnen van de hele St. Jan de
Doper-parochie!
Het beloven verrassende vieringen te worden!
18 sept. 2016 - 9.00 uur - Sint Johannes Onthoofding Oosteinde 23, Moordrecht – thema: God of geld?
2 okt. 2016 - 11.00 uur - Jozefkerk, Aalberseplein 2, Gouda –
huisdieren en knuffels krijgen na afloop van deze viering de
dierenzegen

