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Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Volgende weekeen
komenheel
de oudleerling
Sakina openi
en haar
vanmorgen
gezellige
klasgenoot Nassira voor 1 week stage lopen. Sakina in groep
1-2 rood en Nassira in groep 1-2 oranje. Beiden zitten op het
Pax Christ
Groene Weekbrief
Hart in Alphen
aan den Rijn.

ng van
het

Sportnieuws maart 2017
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Afgelopen weken hebben diverse leerlingen deelgenomen aan
sporttoernooien. Op zaterdag 18 maart deden er 2 teams uit
groep 5-6 mee aan het schoolvolleybal toernooi in de
Sporthoeve. Het was een gezellige ochtend waarbij het ene
team 4e is geworden en het andere team 5e werd.

Agenda
Komende week
4 april
Vader ouderavond
5 april
Rotary Young Talent voor
groep 7
6 april
Theorie Verkeersexamen
groep 7
Belangrijke data
11 april
Schoolfotograaf
13 april
Studiedag
Alle kinderen vrij
14 april
Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij
17 april
Tweede Paasdag Alle kinderen
vrij
24 april t/m 7 Meivakantie
mei

Woensdag 22 maart waren we vertegenwoordigd op het KNVB
schoolvoetbal toernooi met een meiden team uit groep 7-8.
De meiden zijn 2e geworden. Een week later waren we zelfs
met 4 teams uit groep 5-6 aanwezig. 2 jongensteams en 2
meiden teams. Er werden wedstrijden gewonnen en verloren
en er was heel veel plezier, de meiden hadden wat te kort en
moesten bij elkaar invallen en dus veel spelen ondanks dat is
1 team eerste geworden. Gefeliciteerd!!

Jarigen
5 april
7 april
9 april

Frans (11 jaar)
Buglem (7 jaar)
Ayoub (6 jaar)

gr. 7
gr. 3
gr. 1-2 rood

Van harte gefeliciteerd

Woensdag 12 april doen we met 2 teams uit groep 3-4 mee
aan het schoolkorfbal toernooi. Kom ons allemaal
aanmoedigen.
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Sportkalender
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.
De intekenlijst hangt vanaf maandag 3 april op het prikbord bij
de ingang.

Oproep overblijfouders
De groep van overblijfmoeders is op zoek naar uitbreiding.
Vindt u het leuk om één of meerdere dagen per week gezellig
met de kinderen te eten en buiten te spelen, meldt u dan bij
Annemarie via BSOschatrijk@junis.nl of Annemarie zelf even
aanspreken bij het kinderdagverblijf.

Kijkje in de Keuken
Het wordt weer tijd voor ons Kijkje in de Keuken in de
groepen. Hieronder vindt u de indeling, zodat u deze kunt
noteren in uw agenda. U bent van harte welkom op deze data
van 8.30 uur tot 9.15 uur.
Groep 1-2 rood
Groep 1-2 oranje
Groep 1-2 geel
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

maandag 15 mei
donderdag 18 mei
vrijdag 19 mei
donderdag 20 april
dinsdag 16 mei
maandag 22 mei
dinsdag 18 april
vrijdag 19 mei

Jongere broertjes en zusjes kunnen helaas niet mee i.v.m. de
rust in de groepen.

