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Vrijdag 21 april

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Vrijdag 21 april start de schooldag buiten op het plein vanwege
vanmorgen
een heel gezellige openi
de Koningsspelen. Wij zullen dit jaar niet meedoen aan de
Koningsspelen en organiseren op een ander tijdstip een

ng sportdag.
van Weekbrief Pax Christ

hetVervolgens ontbijten wij gezamenlijk in de klassen en gaan wij
gewoon aan het werken en leren.
Alle kinderen
zijn die dag om 12.15 uur vrij.
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Speelgoedochtend kleuters

Agenda
Komende week
11 april
Schoolfotograaf
12 april
Kruisweg in de kerk voor
groep 7 en 8
13 april
Studiedag
Alle kinderen vrij
14 april
Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij
17 april
Tweede Paasdag Alle kinderen
vrij
Belangrijke data
18 april
Dans groep 3 t/m 8
Kijkje in de Keuken groep 6
19 april
Dans groep groepen 1-2
21 april
Kijkje in de Keuken groep 3
’s middags alle kinderen vrij,
12.15 uur
23 april
Heilige Communie gr. 4,
Esmee, Bas en Hilde
24 april t/m 7 Meivakantie
mei

Jarigen
13 april Younes (4 jaar)

Na het ontbijt in de groepen is het speelgoedochtend voor de
kleutergroepen. De kinderen mogen dan speelgoed
meenemen van huis.
Wilt u alstublieft geen geweren en/of speelgoed dat stuk kan
gaan aan uw kind meegeven?

Schoolfruit
Nog maar één week te gaan in ons schoolfruit van dit jaar. Wij
hebben weer 20 weken kunnen genieten van gratis fruit.
Jammer genoeg is het voorbij en gaan wij terug naar ons oude
systeem.
Dat betekent dat wij vanaf woensdag 19 april a.s. elke
maandag
woensdag
vrijdag
zelf weer fruit meenemen.

Welkom op school
Donderdag 13 april komt Younes Achkif in de groep van juf
Paulien en juf Jacoline.
Veel plezier bij ons op school.

gr. 1-2 rood

Sportkalender
Woensdag 12 april

Van harte gefeliciteerd

Woensdag 12 april

Schoolkorfbal groep 3-4
13:30
Vriendenschaar
KNVB voetbaltoernooi gr. 5-6
meisjes in Berkel en Rodenrijs
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Schoolfotograaf
De fotograaf heeft nog wat extra tijd ingepland en dus zullen,
in tegenstelling tot eerdere berichten, de broertjes/zusjes
foto’s van de kinderen die allemaal op school zitten gewoon
onder schooltijd gemaakt worden.
Vanaf 14.30 uur worden er broertjes/zusjes foto’s gemaakt
met kinderen die nog niet of niet meer op de Pax zitten.

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.

Sportdag 2017
Dit jaar hebben wij de sportdag losgekoppeld van de
Koningsspelen. Onze sportdag is in principe op woensdag 24
mei a.s. van 8.30 uur tot 12.15 uur.
De kinderen van groep 1 t/m 4 doen een spelletjescircuit in en
rondom de school en gaan ook nog op de tumblingbaan.
U begrijpt dat wij hier hulp van ouders voor nodig hebben.
- enkele ouders die voor schooltijd willen helpen de
tumblingbaan op te zetten;
- 16 ouders die bij de spelletjes willen helpen;
- enkele ouders die mee willen lopen met de kleuters naar de
tumblingbaan in sportzaal de Kuil en weer terug naar school.
Er komt nog een inschrijfformulier voor ouders die willen
helpen, maar u kunt uw naam nu alvast doorgeven aan de
leerkracht van de groep als u wilt helpen.
Aan de invulling van de sportdag voor de groepen 5 t/m 8
wordt nog hard gewerkt.

Vader-ouderavond
Dinsdagavond was de vader-ouderavond op de Pax. Wat een
geweldige opkomst en wat een succes!!
Kijkt u voor foto’s op Facebook. U hoort nog verder van ons.

