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Studiedagen

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Nog een paar dagen
dan kunnen deopeni
kinderen weer
vanmorgen
eenschool
heelengezellige
genieten van ruim een week vakantie.
Waar de kinderen donderdag en vrijdag vrij zijn, zijn wij als
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Christ
team hard
aan het Pax
werk.

ng van

hetOnze studiedagen (donderdag en vrijdag) staan in het teken
van woordenschat, technisch lezen en zelfstandig werken. Wat
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Pax
moeten
wijChristischool
borgen en waar kunnen wij ons verbeteren?
Ook buigen wij ons met zijn allen over het nieuwe rapport,
zodat deze na de vakantie met uw kind (eren) mee kan.

Agenda

Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie en tot 6 maart.

Komende week
20 febr.
MR-vergadering
21 febr.
Dans groep 3 t/m 8
22 febr.
Dans groep 1-2
Carnaval
23-24 febr.
Studiedagen team
Alle kinderen vrij
Belangrijke data
27 febr. t/m 3 vakantie
maart
13 en 14 mrt. Vorderingsgesprekken
24 maart
Pannenkoekendag
4 april
Vader-ouderavond

Mirre (10 jaar)
Soyala (11 jaar)
Timo (7 jaar)
Miles (4 jaar)
Sophie (7 jaar)

Reeds enige tijd zijn wij hard aan het werk om een nieuw
rapport te maken voor de leerlingen. Niet alleen de
binnenkant gaat er anders uitzien, maar ook de buitenkant. De
productie loopt echter wat vertraging op. De rapporten zullen
dan ook in de week na de voorjaarsvakantie worden
meegegeven met de kinderen.
In die week ontvangt u ook een uitnodiging voor de
vorderingsgesprekken. Deze worden gehouden op 13 en 14
maart a.s.

Welkom op school

Jarigen
20 febr.
20 febr.
23 febr.
25 febr.
26 febr.

Nieuw rapport

gr. 6
gr. 6
gr. 3
gr. 1-2 oranje
gr. 3

Van harte gefeliciteerd

In groep 1-2 oranje van juf Bianca komt na de vakantie Miles
Kok.
Veel plezier bij ons op school Miles.

Gevonden voorwerpen
Zo af en toe vinden wij in de gangen of op tafels spullen van
kinderen zoals broodtrommels, wanten of gymspullen.
Wij verzamelen al deze gevonden voorwerpen in twee bakken
onder de tafels bij groep 6.
De bakken beginnen al weer aardig te vullen. Wilt u eens
kijken of er iets van u bij zit??

