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Dansende kleuters

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
De kleuters hebben
een leuke
dansles gehad
van juf
vanmorgen
eenweer
heel
gezellige
openi
Elfrieda! De pinguïn had het erg koud, dus we zijn met elkaar
op zoek gegaan naar een dekentje! Die hebben we natuurlijk
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Agenda
Komende week
Geen bijzonderheden

Even voorstellen
Hallo allemaal,

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

Jarigen
7 febr. Nastheo (14 jaar)
9 febr. Alicia (7 jaar)
12 febr. Naomi (9 jaar)
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Van harte gefeliciteerd

Mijn naam is, zoals u misschien nog weet,
Mike Verhagen. Ik ben 23 jaar oud en kom uit Woerden. Vorig
schooljaar heb ik al een jaar lang stagegelopen op de Pax
Christischool. Het eerste half jaar in groep 4 en het tweede
half jaar in groep 6. Dit is mij toen uitstekend bevallen. Het
afgelopen half jaar heb ik een minor gevolgd om
gymleerkracht te worden en nu ga ik in groep 5 beginnen aan
mijn afstudeerstage. Deze zal duren tot het einde van dit
schooljaar. Naast afstuderen ben ik zelf druk met voetbal. Ik
voetbal in het eerste elftal van Sportlust’46 in Woerden en
werk bij de voetbalschool van FC Utrecht.
Mijn afstudeerstage begint met twee dagen in de week voor
groep 5 (maandag en donderdag). Dit zal later worden
uitgebreid naar drie en zelfs vier dagen per week. Ik hoop er
het komende half jaar samen met iedereen een net zo leuke
en leerzame periode van te maken als vorig schooljaar. Voor
vragen of gewoon een gezellig praatje sta ik altijd open!
Tot op de Pax,
Mike Verhagen
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Nieuws van de MR
Het jaarverslag van de MR is opgenomen op de website
van de Pax Christischool onder het kopje Nieuws.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich altijd wenden
tot een van de leden van de MR.

Rabobank Fietstocht
Het is nog ver weg, maar op zaterdag 10 juni a.s.
organiseert de Rabobank hun jaarlijkse Rabo fietstocht.
De Pax heeft zich geregistreerd als deelnemer, zodat u als
u gaat meedoen met de fietstocht de Pax kunt invullen.
Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders en
kinderen mee gaan doen om zoveel mogelijk geld bijeen
te sparen voor onze school.

