Weekbrief
weeknummer 48 01-12-’16
Info.pax@degroeiling.nl
www.paxchristibbodegrbbodeodegraven.nl

In deze nieuwsbrief
Nieuws van de Sintcommissie
Kerstmis

p1
p1

www.paxchristi-bodegraven.nl

Nieuws van de Sintcommissie

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Afgelopen woensdag
kinderen vanopeni
groep 5 t/m 8
vanmorgen
een hebben
heel de
gezellige
allemaal hun surprise mee naar school genomen. Wat een
prachtige creaties staan er in de klassen en de gangen.
IedereenWeekbrief
heeft erg Pax
zijn Christ
best gedaan! Veel kinderen en ouders
hebben een kijkje genomen in de klassen om al het moois te
bewonderen. Spannend hoor om te moeten wachten tot
maandag, voordat je iets mag uitpakken!!!

ng van
het

Het podium is een heuse Sinterklaasslaapkamer geworden....
Waar dat nou goed voor is??
Vrijdag kregen de groepen 1 t/m 5 bezoek van een Piet. Ze
zong en danste en speelde met de kinderen. Het was reuze
gezellig!!

Agenda
Komende week
5 dec.
Sinterklaas op de Pax
7 dec.
Dans groep 1-2

Belangrijke data
19 dec.
Bestek mee naar school
22 dec.
Kerstviering
17.30-18.45 uur Kerstdiner
23 dec.
Alle kinderen ’s middags vrij

Jarigen
06 dec.
06 dec.
07 dec.
09 dec.

Maroua (11 jaar)
Lucie (6 jaar)
Nisrine (9 jaar)
Aart Jan (8 jaar)

gr. 7
gr. 1-2 geel
gr. 5
gr. 4

Van harte gefeliciteerd

Maandag is het 5 december en vieren we het Sinterklaasfeest
op school. Om 8.20 uur gaat de deur open en mogen de
kinderen naar binnen. De kinderen hoeven deze dag geen fruit
en drinken mee te nemen. Wel hun lunch. Om 14.30 uur zijn
we uit.
Vol verwachting klopt ons hart!!

Kerstmis
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
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

