Weekbrief
weeknummer 46 18-11-’16
Info.pax@degroeiling.nl
www.paxchristibbodegrbbodeodegraven.nl

In deze nieuwsbrief
Sinterklaas
Kerstversieren
Fiets gevonden
Schoolgids 2016-2017
Kerstmis

p1
p1
p1
p2
p2

www.paxchristi-bodegraven.nl

Sinterklaas

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Hieronder een keer
paar belangrijke
data en
activiteiten
vanmorgen
eendeheel
gezellige
openi
voor de komende tijd.

ng Donderdag
van Weekbrief
Pax Christ
24 november.
Alle kinderen mogen hun schoen
zetten op school. Wilt u uw kind een schoen meegeven naar

hetschool? 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.

Agenda
Komende week
21-11
Studiedag, alle leerlingen vrij
22-11
Vergadering OR
24-11
Alle kinderen mogen hun
schoen zetten

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.

Belangrijke data
5 dec.
Sint is op de Pax
19 dec.
Bestek mee naar school
22 dec.
Kerstviering
17.30-18.45 uur Kerstdiner

Kerstversieren

Jarigen
21 nov.
26 nov.
26 nov.
26 nov.
27 nov.

Victoras (6 jaar)
Abdulaahi (5 jaar)
Dulles (5 jaar)
Gido (6 jaar)
Sjoerd (7 jaar)

gr. 1-2 oranje
gr. 1-2 oranje
gr. 1-2 rood
gr. 1-2 oranje
gr. 3

Van harte gefeliciteerd

Zodra de Sint ons land weer verlaat, zorgt de OR ervoor dat de
school in de kerstsfeer wordt gebracht. Hierbij kunnen ze altijd
hulp gebruiken! Wil jij op dinsdag 6 december om 8.30 uur een
handje meehelpen? Geef het door aan de OR via
or.pax@degroeiling.nl of bij juf Carla.

Fiets gevonden
Sinds een aantal dagen staat er bij de hoofdingang een
meisjesfiets.
Wie o wie is haar fiets kwijt? Kom maar gauw ophalen.
De fiets staat wel op slot, dus vergeet niet je sleutel mee te
nemen.
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Schoolgids 2016-2017
De schoolgids voor dit jaar heeft enkele wijzigingen ondergaan t.o.v.
vorig jaar. Alles is nu afgerond en de volledige schoolgids staat op de
website mocht u deze willen inzien.

Kerstmis
De Sint is nog maar net in het land, maar ook voor Kerst zijn er al
enkele data bekend!
Op donderdag 22 december vieren we met elkaar Kerstmis. In de
middag zullen alle kinderen van 13.15 uur tot 14.15 uur een
Kerstspel uitvoeren in de Kuil. Alle groepen zingen liederen met
elkaar en leerlingen uit de bovenbouw zullen het kerstspel op het
podium uitvoeren. Hiervoor krijgen de kinderen binnenkort een
uitnodiging.
In de avond van donderdag 22 december is er het jaarlijkse
kerstdiner op school. De kinderen worden om 17.30 uur op school
verwacht. Het is fijn als de kinderen op maandag 19 december
bestek meenemen met hun naam erop. Alleen een mes/vork/lepel,
borden en bekers zijn niet nodig. In de klas krijgen de kinderen het
kerstverhaal te horen en delen we met elkaar het kerstdiner. Om
18.45 uur mogen de kinderen weer worden opgehaald.
Voor het kerstdiner komt er van tevoren een lijst op de deur van
iedere klas, zodat we met zijn allen voor een heerlijk diner kunnen
zorgen.

