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Overblijf

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Begin van dit schooljaar hebben we een coördinator
vanmorgen
een heel gezellige openi
aangetrokken voor de overblijf. Samen met de coördinator en
leerkrachten zijn er positieve veranderingen tot stand

ng gekomen.
van Weekbrief Pax Christ

hetEen paar veranderingen op een rijtje:

- De overblijfmoeders hebben een verbeterde overdracht en
structureel een overleg.
- De overblijftijden voor sommige groepen zijn veranderd. We
hebben goed gekeken naar de groepen die samen
buitenspelen en daar positieve combinaties in gezocht.
- Groep 8 eet gezellig zijn/haar boterham bij de kleuters. De
kinderen van groep 8 dragen een steentje bij bij de kleuters. Ze
helpen met bekers openen, jassen aan en uit doen, lezen voor
en spelen af en toe een spelletje met ze. Maar natuurlijk eten
ze eerst samen gezellig hun boterham.

Komende week
Woe 9-11
Vrij 11-11

Groep 8 krijgt Engelse les van
2 oud leerlingen
Groep 4 gaat naar
Madurodam

Belangrijke data
18-11
Gr. 7 en 8 gaan naar
Madurodam

Deze veranderingen zijn na de herfstvakantie ingezet en zullen
wij als team met de overblijf coördinator tegen de
kerstvakantie weer evalueren en waar nodig aanpassen.
Wij zoeken altijd moeders/oma's/zussen enz. om het
overblijf team te versterken. Wilt u deel uitmaken van het
overblijfteam meld u dan aan bij de overblijfcoördinator
Milouda of bij de leerkracht van uw kind.

Jarigen
5 nov.
6 nov.
6 nov.
9 nov.
10 nov.

Ashley (4 jaar)
Sandy (7 jaar)
Sophy (8 jaar)
Wybren (11 jaar)
Amber (6 jaar)

gr.1-2 oranje
gr. 3
gr. 5
gr. 7
gr. 3

Van harte gefeliciteerd

Chris gr. 8 leest bij de kleuters voor tijdens de lunchpauze.
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Schoolfruit
Net als vorig schooljaar mogen wij weer meedoen met het EUschoolfruit. Leest u alstublieft de bijlage voor meer informatie.

Techniek 3-daagse
Groep 8 en 7 zijn naar techniek 3 daagse geweest.
Er waren veel onderdelen zoals : vogelhuisje, vliegtuig
olifantje van aluminium , vr. bril, mini ventilator op zonnen
energie muismat/telefoonhouder naambordje
bandenverwisselen en er waren dansende robots J.
Je kon ook met een bestuurbare auto rijden!
Het was lekker druk, er waren veel kinderen.
Veel kinderen vonden het leuk, want je kon ook frituur halen,
en die was heel lekker.
Je kon ook popcorn halen en ook nog een lekker zakje chips!

Welkom op school
Vanaf a.s. maandag komt Ashley Bezemer-Groube in groep
1-2 oranje van juf Bianca.
Welkom Ashley en veel plezier bij ons op school.

Voorstelling kleuters
Woensdag 9 november gaan de kleutergroepen naar een
muzikale vertelvoorstelling. Deze voorstelling is op de Da
Costa school.
In de voorstelling raakt Schildpad zijn schild kwijt in de storm.
Hij kan het nergens meer vinden. Schildpad gaat op zoek naar
een nieuw huis. Hij komt een hondenhok, een vogelnestje en
een vissenkom tegen. Maar in die huisjes woont al iemand. De
hond, de vogels en de vissen helpen Schildpad om zijn eigen
huisje terug te vinden. Want er is niks zo fijn, als lekker
knussig thuis te zijn!

Gezocht hout
De kleuters vinden het altijd geweldig om te timmeren. Wie
heeft er hout voor ons? U kunt dit laten weten aan de
kleuterjuffen.
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Madurodam
Bijna is het zover... Met groep 4 naar Madurodam. Net als een
aantal andere scholen is de Pax Christischool uitgenodigd om
met de kinderen naar Madurodam in Den Haag te komen. Dat
lieten we ons geen 2 keer zeggen. Op vrijdag 11
november rijden we met een aantal behulpzame
groepsouders richting Den Haag.

Even voorstellen
Beste ouders,
Met veel genoegen stel ik me aan jullie voor; mijn naam is
Karin Bruijnen en ik start vanaf 8 november als leerkracht van
de schakelklas voor groep 6 tot en met groep 8. Ik heb zelf als
kind nog op de Pax Christischool gezeten. Wat ontzettend leuk
dat ik nu weer terug ben op deze school! Ik zal tot en met de
kerstvakantie op dinsdag voor deze groep staan. De overige
dagen ben ik nog bezig met mijn masterstudie
orthopedagogiek en ben ik leerkracht van groep 1-2 op de
Bijenkorf in Gouda. In december zal ik mijn studie afronden en
zal ik drie dagen voor de schakelklas staan. Ik kijk er erg naar
uit om jullie te leren kennen en om er een leerzaam en
gezellig jaar van te maken!
Groetjes Karin

Nieuws van de De Groeiling
Op zoek naar een leuke baan? Kom werken voor de Groeiling!
Onze Stichting De Groeiling is op zoek naar dynamische,
gemotiveerde en flexibele invalleerkrachten ter vervanging
van groepsleerkrachten. De Groeiling wil daarbij een goede
werkgever zijn. De Groeiling biedt kansen. Door je bij ons te
melden heb je kans op een leuke baan op één van onze
scholen of scholen in de regio.
Nieuwsgierig? Wij ontvangen graag je sollicitatie en nemen
contact met je op.
Stuur/mail je motivatie en je CV aan
Stichting De Groeiling
t.a.v. René van Ommeren
Postbus 95, 2800 AB Gouda
rene.van.ommeren@degroeiling.nl
www.degroeiling.nl

