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Ouderraadcafé

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Aankomende maandag
en dinsdag
zijn de 10-minuten
vanmorgen
een heel
gezellige
openi
gesprekken gepland.
Ook wij van de OR zijn weer aanwezig met het Ouderraadcafé.
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Kom gezellig
even een
koffie of thee bij ons doen.

ng van

hetDan kunnen wij u alles vertellen over de Ouderraad, maar bent
u ook van harte welkom met uw vragen en/of opmerkingen
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met betrekking
tot de activiteiten van de Ouderraad.

Eerste Heilige Communie

Agenda
Komende week
12 maart
Voorstelviering Eerste Heilige
Communie 11.00 uur
13 en 14
Vorderingsgesprekken
maart
14 maart
Dans groep 3 t/m 8
Vergadering Leerlingenraad
15 maart
Groep 4 bezoekt de kerk
18 maart
VSTS
Scholenvolleybaltoernooi
Belangrijke data
24 maart
Pannenkoekendag
4 april
Vader-ouderavond

Een drietal kinderen uit groep 4, te weten Bas, Esmee en Hilde
doen 23 april a.s. hun Eerste Heilige Communie. Zij zijn al enige
tijd met de voorbereiding bezig en zondag 12 maart a.s. om
11.00 uur is de voorstelviering van alle communicanten.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Onze eerste vader ouderavond

Dinsdagavond 4 april vanaf 20.00 uur
Voor alle vaders met kinderen op de Pax.
Onderwijs doen wij samen!

Jarigen
13 mrt.
14 mrt.
14 mrt.
16 mrt.
17 mrt.

Luciano (5 jaar)
Edgar (12 jaar)
Sanne (11 jaar)
Sanne (9 jaar)
Adam (5 jaar)

gr. 1-2 geel
gr. 8
gr. 7
gr. 5
gr. 1-2 rood

Van harte gefeliciteerd

Vaders van de Pax laat uw stem horen.

U (uw man) komt toch ook?
Natuurlijk zorgen wij voor iets te eten en drinken
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Sportnieuws
Schoolschaak en schoolwaterpolo
Afgelopen maand hebben wij deelgenomen aan het
schoolschaaktoernooi en het schoolwaterpolotoernooi. Martin, Rick
en Thijs vertegenwoordigden de Pax Christi bij het schaken.
Bij het waterpolo deden wij met 2 teams mee waarbij 1 van de
teams 1e is geworden. Hopelijk schrijven er volgend jaar meer
leerlingen in voor het schoolschaaktoernooi zodat wij daar als team
kunnen deelnemen, en kunnen wij volgend jaar onze titel bij het
waterpolo verdedigen. Goed gedaan allemaal!

Schoolvoetbal 2017 scheidsrechters gevraagd
Het KNVB schoolvoetbal wordt dit jaar niet door Rohda ’76
georganiseerd vanwege het te kort aan vrijwilligers. VV Bodegraven
wil het wel organiseren, maar heeft ook een tekort aan
spelbegeleiders/scheidsrechters. Er wordt dus aan de scholen
gevraagd om 1 of 2 scheidsrechters aan te leveren.
Doordat het organisatorisch nog niet rond is wordt het toernooi
voor groep 7-8 verplaatst naar woensdag 22 maart (i.p.v. 15 maart).
Ook voor het toernooi van groep 5-6 van 29 maart, zoeken ze nog
scheidsrechters.
Mocht je willen scheidsrechteren op 1 van de 2 dagen of ken je
iemand die dat leuk vindt, stuur een mail aan
karinheemskerk1978@gmail.com

Parochienieuws
Voor zondag 19 maart nodigen wij u uit voor de gezinsdag in Gouda.
Het geheel begint met een viering in de Josefkerk, aansluitend is er
koffie/lunch en een catechetisch programma voor alle leeftijden. U
bent van harte welkom
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Sportkalender
Zaterdag 18 maart

schoolvolleybal
9:00
de Sporthoeve

Woensdag 22 maart

KNVB schoolvoetbal groep 7-8
13:30
VV Bodegraven

Woensdag 29 maart

KNVB Schoolvoetbal groep 5-6
13:30
VV Bodegraven

Woensdag 12 april

Schoolkorfbal groep 3-4
13:30
Vriendenschaar

Komende week zullen in groep 3-4 de brieven voor het korfbal
worden uitgedeeld. Inleveren kan tot en met 17 maart zorg
dat, als je mee wilt doen, je het invulstrookje volledig ingevuld,
op tijd inlevert.
Karin Heemskerk
Sportcommissie

Speeltoestel
Zoals u wellicht gezien heeft is het speeltoestel op het plein
voor groep 3 kapot gegaan. Jammer, maar helaas.
Toch zal het niet zo lang duren voordat er een nieuw
speeltoestel komt. Binnen twee maanden wordt ons gehele
plein vernieuwd met nieuwe speeltoestellen.
Goed en leuk nieuws dus!
Zodra wij meer informatie hebben, laten wij u dat weten.

Pannenkoekendag
In de bijlage vindt u een flyer over de pannenkoekendag op
vrijdag 24 maart a.s.
U houdt er toch wel rekening mee dat u met de hele familie op
de Pax komt eten?
Wij houden pannenkoeken voor u warm.

