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Van de directie
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hetmaar ook plezier maken.

Alle leerkrachten (en ook ik) zijn weer beter, maar toch merk je
dat de griep nog niet helemaal de school uit is. We hopen dat
iedereen die nog te maken heeft met de griep snel opknapt!
Met mijn afwezigheid zijn er een aantal zaakjes blijven liggen
denk bijvoorbeeld aan het ombouwen van een lokaal naar
atelier. Dit wordt zo snel mogelijk opgepakt en afgemaakt.

Agenda
Komende week
17 januari
Dans groep 3 t/m 8
20 januari
Excursie groep 7 Zwanebloem

Verder richten we ons tot de zomervakantie o.a. op het
werken met Snappet, woordenschat onderwijs, Engels en het
verder invulling geven aan het IKC.

Zusje geboren
Belangrijke data
22 februari
Carnaval
23-24 febr.
Studiedagen team
Alle kinderen vrij
4 april
Vader-ouderavond

Woensdag 11 januari heeft Dulles uit groep 1-2 rood een zusje
gekregen. Zij heet Femmie.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid.

Welkom op school

Jarigen
16 jan.
17 jan.
17 jan.
18 jan.
19 jan.
22 jan.

Robin (8 jaar)
Nordin (11 jaar)
Kevin (10 jaar)
Finn (6 jaar)
Koen (7 jaar)
Chris (12 jaar)

gr. 5
gr. 7
gr. 6
gr. 3
gr. 3
gr. 8

Van harte gefeliciteerd

Deze week is Mohamed Kalleche begonnen in groep 1-2 rood
bij juf Paulien en juf Jacoline..
Welkom Mohamed en veel plezier bij ons op school.

Luizenvrij
Afgelopen woensdag heeft de grote luizencontrole weer
plaatsgevonden. En wij zijn blij. De hele Pax is luizenvrij!!!
Dank aan alle luizenmoeders voor de controle.
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Nieuw dit jaar wordt onze ouderavond
(vaderavond)
De ouderavond stond gepland op 17 januari, maar deze
hebben we moeten uitstellen. De nieuwe datum is 4 april.
Wat deze avond bijzonder maakt is dat de avond alleen
toegankelijk is voor de vaders. Ook de vaders van onze school
hebben hun mening, ideeën en verbeterpunten bij onze
school. Helaas horen we deze stem veel minder dan die van de
moeders.
We gebruiken deze avond om eens goed naar de vaders te
luisteren en met ze in gesprek te gaan.
Samen met vier betrokken vaders van onze school zijn we deze
avond aan het voorbereiden.
Dus vaders van de Pax Christischool zet dinsdagavond 4 april
alvast in je agenda en aan de moeders die deze weekbrief
lezen vertel het aan de vaders!
Houd de weekbrief in de gaten voor meer informatie rondom
de "vaderavond"

Sportnieuws
Afgelopen kerstvakantie hebben Hussein, Abdessalam, Frans,
Ian, Yassine, Nordin, Mohamed en Chris deelgenomen aan het
schoolzaalvoetbal toernooi in Gouda. Er deden in totaal 54
teams mee. Ze hebben 3 wedstrijden gespeeld,1 gewonnen en
2 gelijk. Dit was helaas niet voldoende om door te gaan naar
de finales. Ondanks dat was het een gezellige en sportieve
middag, goed gedaan mannen.
De komende tijd zijn er weer een aantal sporttoernooien en er
zullen dus weer brieven uitgedeeld worden in de klas. Let erop
dat de brieven goed ingevuld worden.
Voor ieder sport toernooi hebben we ouders nodig om een
team te begeleiden, het is vaak lastig om ouders te vinden. Als
we geen begeleiders hebben kunnen de kinderen niet sporten.
Dus geef je als ouder op als begeleider.
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Gebruik ingangen
Zoals u weet heeft de Pax twee ingangen. Wij zijn hier heel blij
mee, want op deze manier kunnen wij in tijden van drukte bij
binnenkomst en bij het naar buiten gaan van de kinderen de
drukte beter verdelen.
Belangrijk is dan natuurlijk wel dat ouders en kinderen gebruik
maken van de voor hen bestemde ingang.
Groep 3 – 4 – 5 – 6 gaat door de hoofdingang naar binnen.
Kleuters en groepen 7 en 8 komen binnen door de
kleuteringang aan het schoolplein.
Wilt u hier rekening mee houden, ook al is de andere ingang
voor u misschien makkelijker.

Sportkalender
datum
28 januari

activiteit
Schaken

locatie
Rijngaarde

18
februari
15 of 22
maart
18 maart

Waterpolo Zwembad
De Kuil
KNVB
Voetbal
Volleybal Sporthoeve

18 maart

Volleybal

29 maart
of 5 april

KNVB
Voetbal

Sporthoeve

tijd
13:00 –
16:30
12:00 –
15:00

groep
3 t/m
8
4,5,6
7,8

9:00 –
12:00
13:00 –
16:00

5,6
7,8
5,6

Binnenkort zullen aanmeldingsformulieren uitgedeeld worden.

Ouderbijdrage
Wat fijn dat zoveel ouders al betaald hebben. Ook ouders die
vorig jaar het niet konden betalen of het misschien vergeten
waren hebben dit jaar de Ouderbijdrage overgemaakt.
Mocht u nog niet betaald hebben, denk dan eens aan de leuke
activiteiten die uw kind(eren) beleven op school en maak het
geld over!
Bedankt!
Ouderraad Pax Christi

