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Hieronder een paar belangrijke data en activiteiten. Zet u ze
alvast in uw agenda?
Zaterdag 12 november. Sinterklaas komt aan in Nederland.
Maandag 14 november. Lootjes trekken in de groepen 5 t/m
8. Ieder kind maakt thuis een mooie surprise. Natuurlijk mag u
hier als ouder een beetje bij helpen. In de surprise zit een
cadeautje van € 3,50. (meerdere kleine cadeautjes mag ook,
als ze samen maar € 3,50 kosten.) Bij de surprise moet een
gedichtje van ongeveer 8 tot 10 regels zitten.

Agenda
Komende week

Vrij 18-11

Gr. 7 en 8 gaan naar
Madurodam

Belangrijke data
21-11
Studiedag, alle kinderen vrij

Jarigen
15 nov.
17 nov.
17 nov.
19 nov.

Elin (10 jaar)
Thomas (12 jaar)
Anouk (5 jaar)
Yannis (5 jaar)

gr. 7
gr. 8
gr. 1-2 geel
gr. 1-2 oranje

Donderdag 24 november. Alle kinderen mogen hun schoen
zetten op school. Wilt u uw kind een schoen meegeven naar
school? Een gymschoen, of laars kan ook.
Woensdag 30 november. Alle surprises worden mee genomen
naar school. In de klassen en gangen zullen ze worden
tentoongesteld, zodat iedereen een paar dagen kan genieten
van de mooie kunstwerken. Let op: de surprises mogen dus
niet ingepakt zijn in cadeaupapier.
Maandag 5 december. Sinterklaas bezoekt de Pax. De
kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken voor de
pauze mee te nemen naar school. Wel hun lunch. De kinderen
zijn deze dag gewoon om 14.30 uur uit.

Van harte gefeliciteerd
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In de bijlage van deze weekbrief vindt u een flyer van de MR.
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Nieuws van de Leerlingenraad
Dinsdag 1 november en dinsdag 8 november moesten de kinderen
van de leerlingenraad om 8.15 uur bij de kleuteringang verzamelen.
Juf Chanine vroeg of wij wilden helpen om fout geparkeerde auto’s
voor schooltijd aan te spreken. Het is nu vaak onveilig voor de
kinderen die naar school komen. We zullen dat doen met onze ‘rode
kaarten’. We gingen met groep 5, 6, 7 en 8 de kaarten uitdelen.
Daardoor hopen we dat er niet meer voor de school wordt
geparkeerd.
U mag daar wel uw kind af zetten.

Nieuws van de parochie
Hoe vier jij kerstavond ?
Inmiddels is het november en gaan we richting winter, korte dagen,
gezelligheid in huis, Sinterklaas, kaarsjes, Kerstmis!
Zoals gebruikelijk vieren we in de Willibrorduskerk aan de Overtocht
op kerstavond het verhaal van het kindje Jezus, die geboren wordt in
een warme stal. Om 19.00 uur is er speciaal voor gezinnen met
kinderen een eucharistieviering met als voorganger Pastoor van
Klaveren. U bent hierbij van harte welkom!
De bedoeling is om er een viering van te maken voor en door
kinderen, dus wij bieden kinderen een kans om mee te doen! Dit kan
op meerdere manieren, je kunt meezingen in het koor of meewerken
aan de uitbeelding van het kerstverhaal, of misschien wil je een
voorbede lezen of helpen bij het klaarmaken van de tafel? Heb je
geen zin om een uur alleen maar stil te zitten en te luisteren dan is
dit je kans! Geef je op en doe mee!
Wil je meezingen in het koor, dan is het wel fijn wanneer je komt
oefenen, immers je moet de liedjes wel een beetje kennen om mee
te zingen. Om het wat makkelijker te maken komen we met het
kinderkoor de Kerkuilen een keer oefenen op alle RK scholen. Kom
gerust geheel vrijblijvend een keertje meezingen op: dinsdag 22
november op de Speel en Werkhoeve, dinsdag 29 november op de
Willibrord en op dinsdag 6 december op de Pax Christi, dinsdag 13 en
21 december in de Willibrorduskerk! De repetities zijn steeds van
15.30 - 16.15 uur.
Wil je graag mee doen met het koor of aan de uitbeelding, lezen of
helpen de tafel klaarmaken? Stuur dan even een berichtje aan de
werkgroep! lnothoog@xs4all.nl
Wij hopen dat veel kinderen mee willen doen om er met elkaar een
mooie viering van te maken!
Werkgroep Kerst: Anneke Bron, Saskia van den Akker, Jan de Graaf,
Bianca van Bemmel, Karin van IJperen, Lia Nottelman.
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Hout
De kleuters zijn erg blij met het hout. Nu kunnen we weer
timmeren! Bedankt opa van Sophie en Ashley.
Mocht u nog hout hebben liggen voor de kleuters, wij zijn
altijd blij met nieuw hout!

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

