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Facebook Pax Christi

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Sinds enige jaren
heeftheel
de Pax gezellige
Christischool een
facebook
vanmorgen
een
openi
pagina. Per 1 januari 2017 is deze website overgegaan naar
een nieuwe pagina: IKC Schatrijk.
Pax Christ
VergeetWeekbrief
u deze facebook
pagina te “liken”, er komt regelmatig
leuke en praktische informatie voorbij.

ng van
het

Vormselviering

Agenda
Komende week
28 januari
Schaaktoernooi Rijngaarde
29 januari
Vormselviering 11.00 uur
Willibrorduskerk
31 januari
Vergadering Leerlingraad
2 februari
Bezoek Burgemeester aan
groep 7
Belangrijke data
22 februari
Carnaval
23-24 febr.
Studiedagen team
Alle kinderen vrij
4 april
Vader-ouderavond

Jarigen
31 jan.
31 jan.
31 jan.
31 jan.
31 jan.
1 febr.
3 febr.

Lahcen (4 jaar)
Max (12 jaar)
Nassim (6 jaar)
Laura (12 jaar)
Roan (10 jaar)
Bilal (9 jaar)
Iris (12 jaar)

gr. 1-2 oranje
gr. 8
gr. 1-2 rood
gr. 8
gr. 6
gr. 4
gr. 8

Van harte gefeliciteerd

De afgelopen maanden hebben een tweetal kinderen uit groep
8 het traject van het Vormsel gevolgd. Komende zondag is het
dan zover. Thomas van Diemen en Edgar van Bemmel zullen
gevormd worden door Bisschop Van den Hende in de
Willibrorduskerk om 11.00 uur. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.
Wij wensen hen een mooie viering en gezellige dag.

Welkom op school
Volgende week start Lahcen Kouboo in groep 1-2 oranje bij juf
Bianca.
Veel plezier bij ons op school.

Gezocht kleding
Zo af en toe gaat er tijdens het (buiten)spelen wel eens iets
mis bij de kleuters en dan is het heel handig om reservekleding
te hebben.
Wij zijn op zoek naar kleuterbroeken/joggingbroeken, leggings
en sokken. Mocht u nog iets over hebben dan zijn wij er heel
blij mee.
Ondergoed is niet nodig, daar is nog voldoende van.
Alvast heel hartelijk bedankt.

Burgemeester en respect
Donderdag 2 februari komt de Burgemeester van BodegravenReeuwijk, de heer Van der Kamp, naar de Pax om een les te
geven aan groep 7 over respect. De les begint om 9.30 uur.

