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Poppy (5 jaar)
Nina (5 jaar)
Dewi (9 jaar)
Imran (9 jaar)
Ismail (9 jaar)
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Kamishibai,
een Japans vertelkastje, wordt
het beroemde verhaal van Max Velthuis verteld. Over krokodil,

hethij speelt viool. Muziek is zijn lust en zijn leven. Maar zijn

buurman Olifant wordt gek van het lawaai! Op een dag besluit
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muziek te gaan maken. Hij kiest trompet. En dan
heb je de poppen aan het dansen......
Het licht dimt, de verteller neemt de kinderen mee in de
wereld van Krokodil en Olifant, viool en trompet worden life
gespeeld; het verhaal komt tot leven.
Dan komen de kinderen aan het woord: 'Samen spelen en
elkaar voor lief nemen, hoe doe jij dat?' waarna we samen
spelen, tekenen, zingen en muziek maken.
In de tweede les wordt er nogmaals een verhaal gemaakt,
maar dan van onze eigen gemaakte tekeningen uit de eerste
les!
Groep 1-2 rood en groep 1-2 geel starten donderdag 30 maart
met het eerste deel!

Groep 4 bezoekt de kerk
Wij gingen woensdag met groep 4 naar de Katholieke kerk in
Bodegraven. De kerk was heel mooi. In de kerk werden we
opgedeeld in 3 groepen. We zagen poppetjes van kinderen die
communie gaan doen. Ook Bas, Esmee en Hilde stonden
ertussen. We mochten een kaarsje aansteken en er waren
mooie schilderijen. Ook konden we in de kluis van de kerk
kijken. Daar lagen mooie spullen.
Groetjes, Bas en Kevin

Pannenkoekendag
U bent het toch wel in de agenda staan.
VRIJDAG 24 MAART PANNENKOEKEN ETEN OP DE PAX.
Van 16.30 uur to 18.30 uur.
U bent van harte welkom.
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Onze eerste vader ouderavond

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

U (uw man) komt toch ook?
Natuurlijk zorgen wij voor iets te eten en drinken
Vaders van de Pax laat uw stem horen.

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

Schoolfotograaf
Dinsdag 11 april a.s. komt de schoolfotograaf. Onder schooltijd
worden er foto’s gemaakt van uw zoon of dochter en zullen de
groepsfoto’s worden gemaakt.
Vanaf 14.30 uur worden er broertjes/zusjes foto’s gemaakt,
hierbij kunnen kinderen die nog niet of niet meer op de Pax
zitten aansluiten.
Binnenkort zullen wij een intekenlijst ophangen.
De foto’s worden genomen in de speelzaal.

