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Juf Lia

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Jammer genoegeen
moeten
wij u gezellige
meedelen dat per
1 januari a.s.
vanmorgen
heel
openi
juf Lia niet meer op de Pax Christischool werkzaam zal zijn.
Zij heeft een nieuwe baan als onderwijsassistente gevonden in
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Koudekerk.
Wij wensen
haar heel veel succes en plezier.

ng van

hetWij zullen haar missen.
Als team zullen wij pas eind dit schooljaar afscheid van juf Lia
nemen.

Kerstversiering

Agenda
Komende week
19 dec.
Bestek mee naar school
22 dec.
Kerstviering
17.30-18.45 uur Kerstdiner
23 dec.
Alle kinderen ’s middags om
12.00 uur vrij

Belangrijke data
9 jan.
School begint weer

De school is weer prachtig versierd. U begrijpt dat dit niet
vanzelf is gekomen …………
Heel hartelijk bedankt juf Berry en alle ouders die geholpen
hebben om de hele school weer in kerstsfeer te krijgen.

Gezocht
Heeft u uw kerstboom en stalletje al staan? En heeft u nog
stalletjes en/of beelden over of gebruikt u ze niet meer?
Dan doet u ons een groot plezier om die aan school te
doneren. Wij zijn nog op zoek naar stalletjes en beelden.
Alvast hartelijk bedankt.

Kerstkaarten

Jarigen

19 dec.
20 dec.
20 dec.
23 dec.

Chloë (9 jaar)
Fartun (12 jaar)
Selma (6 jaar)
Ian 11 jaar)

gr. 5
gr. 6
gr. 1-2 oranje
gr. 7

Van harte gefeliciteerd

Wij vinden het leuk als kinderen elkaar kerstkaarten willen
geven. Dit mag, maar hoeft niet. Om teleurstelling bij kinderen
te voorkomen hebben wij de volgende afspraak: Als er voor
alle kinderen in de groep een kaartje is, mag het in de klas
uitgedeeld worden. Als er voor een paar kinderen een kaartje
is dan graag buiten uitdelen na schooltijd. U hoeft ook geen
naam op het kaartje te vermelden.

Kerststukjes
Afgelopen week hebben de kleutergroepen en groep 5
kerststukjes mogen maken! De kinderen moesten zelf een
bakje en een kaarsje meenemen. Ze mochten dan in groepjes
in de kuil of op de gang een kerststukje maken. Het was heel
gezellig en de resultaten zijn ook zeer goed!
Ouders bedankt voor het helpen!
Op de website staan leuke foto’s.
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Nieuws van de MR
Het jaarverslag 2015-2016 is klaar. Binnenkort kunt u het op
de website lezen.
Wij gaan ons voor de volgende vergadering verdiepen in de
begroting voor het nieuwe jaar.
Wij hebben onze bezorgdheid uitgesproken m.b.t. de regionale
ziektevervanging. Het is een groot, landelijk probleem. Zeker in
een tijd waarin veel mensen ziek zijn is er op sommige dagen
echt geen vervanging te vinden. Zo had onlangs groep 8 vrij
nadat de vervangingspoule voor 90 scholen leeg was, onze
eigen parttimers niet konden en er van de andere scholen in
Bodegraven ook niemand beschikbaar was.

Hierbij nodigen wij alle ouders uit om op

donderdag 22 december 2016
17.30 – 18.45 uur
In de Kuil van onze school een hapje en drankje te komen
doen.
Wij, als OR, zorgen voor koffie, thee en warme chocolademelk.
Neemt u wat lekkers mee, dan doen wij dat ook, en dan
kunnen wij met elkaar de kerstvakantie inluiden.
Tijdens het gezellig samenzijn en een hapje of drankje kunt u
ook nog eens genieten van de kerstvertelling die eerder die
dag door de kinderen opgevoerd is.
Wilt u laten weten dat u komt, zodat wij voor voldoende drank
kunnen zorgen. Mocht u op de dag zelf beslissen om te komen
is dat natuurlijk ook mogelijk.
Voor de ouders is er ook een intekenlijst, zodat wij niet alleen
maar aan het stokbrood zitten. Het is te vinden op de deur,
schuin tegenover de lerarenkamer. Wilt u iets leuks en lekkers
invullen?
Wij hebben er al zin in,
De Kerstcommissie

