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Nationale voorleesdagen

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Vanaf woensdag
25 januari
de Nationale openi
voorleesdagen!
vanmorgen
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heelzijngezellige
Voorlezen is voor de taal- en spraakontwikkeling van de
kinderen heel erg belangrijk. Kinderen horen nieuwe woorden,
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zinnen en
uitdrukkingen.
Veel lezen is dus goed voor een
grotere woordenschat! Het begrijpend lezen zal hierdoor ook
beter zijn.

ng van
het

Wij gaan dan ook met de kinderen met de Nationale
voorleesdagen meedoen!
Wat gaan wij doen?
Woensdagmorgen 25 januari mogen de kinderen in hun
pyjama (nachtjapon, ochtendjas, pantoffels) naar school
komen (als ze dit willen). Graag wel gewone kleren meegeven.
Ook mogen de kinderen een kussen, knuffel en/of dekentje
meenemen. In de klas gaan wij er dan met elkaar een gezellig
voorleesochtendje van maken!

Agenda
Komende week
23 januari
24 januari
25 januari
28 januari

Kleuters bezoeken bibliotheek
Dans groep 3 t/m 8
Dans groepen 1-2
Schaaktoernooi Rijngaarde

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

Fenna (4 jaar)
Nisrine (10 jaar)
Rayane (7 jaar)
Lara (4 jaar)
Cas (7 jaar)

Kijk voor tips op:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

Welkom op school
Volgende week starten Fenna van Oldenburg in groep … en
Lara van der Krogt in groep …
Veel plezier bij ons op school.

Jarigen
23 jan.
23 jan.
24 jan.
26 jan.
28 jan.

De kleuters zullen in verband met de Nationale voorleesdagen
maandag 23 januari een bezoek brengen aan de bibliotheek.
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gr. 1-2 rood
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Op woensdagavond 22 februari is er weer een geweldig
carnavalsdiscofeest op de Pax Christischool

Van harte gefeliciteerd

Onderbouw 18.30 tot 19.30 uur
Bovenbouw 19.45 tot 21.00 uur
De kinderen kunnen de dag erna lekker uitslapen, aangezien
donderdag 23 februari en vrijdag 24 februari studiedagen zijn
en daarna is het voorjaarsvakantie.
Meer informatie volgt nog.

