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Start van de lessen

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Om 8.20 uur gaan de deuren open van school en kunt u met
vanmorgen
een heel gezellige openi
uw zoon/dochter naar de groep gaan om nog iets door te
geven aan de leerkracht, een boekje te lezen met uw kind en

ng afscheid
van Weekbrief
te nemen.Pax
Op Christ
het moment dat de bel gaat om 8.30
uur, gaan de lessen beginnen. Wij verzoeken alle ouders de
groep dan al te hebben verlaten.
Dit zorgt voor een rustige start van de dag.

het

Ouderbijdrage
Wat fijn dat er al heel veel ouders de ouderbijdrage voor dit
jaar hebben betaald. Dat betekent dat er weer veel leuke en
gezellige activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Agenda
Komende week
Din 2-11
Groep 7 bezoekt de Techniek
Driedaagse
Woe 3-11
Dans groep 1-2
Don 4-11
Groep 3 bezoekt Madurodam

Mocht u nog niet hebben betaald, wilt u dat dan zo spoedig
mogelijk doen. Wij kunnen dan plannen gaan maken.
De Ouderraad

Afwezigheid juf Chanine
Belangrijke data
29 okt
De klok wordt een uurtje
verzet
31 okt
Halloween

Jarigen
31 okt.
1 nov.
1 nov.
2 nov.
3 nov.

Alicia (11 jaar)
Amal (10 jaar)
Hussein (11 jaar)
Illias (5 jaar)
Sophie (6 jaar)

gr. 7
gr. 6
gr. 7
gr. 1-2 geel
gr. 3

Van harte gefeliciteerd

Sinds enige weken had juf Chanine erg veel last van haar rug.
Gisteren is zij geopereerd aan een hernia. Haar herstel zal
enkele weken in beslag nemen en zal zij niet op school zijn.
Per mail is zij wel bereikbaar (directie.pax@degroeiling.nl).
Verder kunt u voor praktische zaken vragen naar juf Carla en
zaken betreffende uw zoon/dochter kunt u zich wenden tot juf
Wil.
Wij hopen natuurlijk dat juf Chanine weer snel op school is en
ze snel herstelt.

Vertrouwenspersoon
Na het vertrek van juf Evelien hebben wij snel gezocht naar
een nieuw vertrouwenspersoon binnen de school. Naast juf
Leonie zal meester Werner de nieuwe aanspreekpersoon zijn.
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Ons atelier
Weet u het nog vorig schooljaar? De sponsorloop rondom
school waarbij alle kinderen hard gelopen hebben om geld te
verzamelen voor ons ‘atelier’.
Met de start van het schooljaar zijn ook de gesprekken
begonnen over het doel en de juiste inrichting van het atelier.
Wij hopen in januari het atelier officieel te kunnen openen.
Hieronder vindt u een kleine opzet van de inrichting en een
sfeerimpressie.

De Gouden Regel
Vanaf deze week zullen wij een maand lang een zogenaamde
Gouden Regel centraal stellen. Dat betekent dat deze regel
meerdere malen in de groep ter sprake zal komen en dat er
aandacht aan besteed zal worden.
Voor de maand november is de gouden regel:
We zorgen goed voor elkaar en voor onze spullen en helpen
daarbij als dat nodig is.
Wij hopen dat niet alleen wij als school, maar dat ook u thuis
hier aandacht aan wil besteden door er bijvoorbeeld met uw
zoon/dochter over te praten.
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Telefoonnummer wijzigingen
Hieronder vindt u enige aanvullingen/verbeteringen in de
leerlingenlijst van groep 3.
Het telefoonnummer van Sandy is: 06-36099949.
Het telefoonnummer van Rayane is: 06-45430048.
Het telefoonnummer van Luca is: 06-41437494.
Dat is ook het nummer van zijn broer Frans in groep 7.

Actie fietsverlichting
Het begint alweer vroeg donker te worden. Dit betekent dat
de kinderen die op de fiets ergens naar toe gaan (school,
sport, enz. ) ook weer door het donker moeten fietsen. Het is
belangrijk dat de verlichting van hun fiets dan goed werkt.
Want alleen dan val je op. Vandaar de landelijke
actie “fietsverlichting”. En op de actiedag van 29 oktober kun
je zelfs gratis je fietsverlichting laten repareren bij de
deelnemende fietshandelaren. Alleen de materialen dienen
dan te worden betaald.
In de actieweek van 31 oktober tot en met 7 november wordt
door deze rijwielhandelaren 10% korting gegeven op
reparatie en materialen. Van harte aanbevolen.
Deze rijwielhandelaren doen mee met de actie:
o Fietspad Tweewielers, Noordstraat 34, Bodegraven
o Veelenturf Tweewielers, Oud Bodegraafseweg 14, Bdgr. n
o Janwillem Bodegraven, Kerkstraat 53, Bodegraven
o Bike Totaal Nomen Tweewielers, Raadhuisweg 29-31,
Reeuwijk
o De Bruin 2wielers, De Groendijck 47, Waarder

