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Spelletjesdag onderbouw

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
vanmorgen een heel gezellige openi
Woensdag 24 mei is het sport/speldag voor groep 1-4. Om
8.30 uur worden alle kinderen in hun eigen groep verwacht.
De deur is om 8.20 uur open.
Weekbrief Pax Christ
De kinderen gaan deze ochtend spelletjes doen in de school en
buiten op het plein. Ook gaan ze naar sporthal de Kuil waar ze
op de tumblingbaan mogen en in de andere zaal balspellen
gaan doen.
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Omdat de
kinderen
intensief bezig zullen zijn is het handig als
ze luchtige kleding aan hebben: een t shirt met korte mouwen,
een legging of joggingbroek en bij mooi weer lekker een korte
broek.
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Agenda
Komende week
22 mei
Kijkje in de Keuken groep 5
23 mei
Vergadering Leerlingenraad
Voorstelling Kunstmenu groep
7+8
24 mei
Spelletjes- en sportdag
25-26 mei
Hemelvaart Alle kinderen vrij
Belangrijke data
5 juni
2e Pinksterdag
6 t/m 9 juni
Vakantie, alle kinderen vrij
10 juni
RaboFietstocht

Jarigen
23 mei Hajar (6 jaar)
23 mei Mara (12 jaar)
24 mei Bram (11 jaar)

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

Van harte gefeliciteerd

Natuurlijk krijgen de kinderen ook limonade en wat lekkers. Ze
hoeven dus geen fruit en drinken mee te nemen.
Om 12.15 uur zijn de kinderen vrij.
Het is fijn dat wij al veel ouders hebben die deze dag ons willen
helpen. Met elkaar maken wij er een leuke, gezellige en
sportieve ochtend van. Wij hebben er al zin in!!

Sportdag bovenbouw
Woensdag 24 mei a.s. is de sportdag. De kinderen voor de
groepen 5 t/m 8 hebben de sportdag op de velden van VV.
Rijnstreek in Nieuwerbrug.
Wij gaan hierheen met de fiets. De kinderen worden
woensdagochtend om 8.30 uur met de fiets op school
verwacht. De kinderen uit groep 5-6 verzamelen deze ochtend
op de stoep voor de hoofdingang met hun fiets. De kinderen
uit groep 7-8 verzamelen op de stoep naast het plein bij de
kleuteringang.
De kinderen krijgen op de sportdag drinken en wat lekkers. Ze
mogen wel een flesje meenemen om te vullen met water. De
activiteiten zijn op gras, dus zorg ervoor dat je daarvoor
geschikte schoenen draagt. De kleding moet makkelijk in te
bewegen zijn en aangepast aan de weersomstandigheden.
De schooltijden voor deze dag zijn: 8.30 uur – 12.15 uur.
Wij zijn enorm blij met de ouders die zich hebben opgegeven
om te helpen tijdens de sportdag.
Wij gaan er een sportieve en leuke dag van maken!

Afscheid juf Marijke en juf Lia
Na 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest heeft juf
Marijke besloten om een punt te gaan zetten achter haar
mooie carrière. Aan het eind van het schooljaar zal zij afscheid
nemen van al ‘haar’ kinderen, ouders en collega’s.
Noteert u alvast de datum van haar afscheid in uw agenda:
23 juni. Een exacte invulling van het programma volgt nog.
Juf Lia is al sinds afgelopen 1 januari niet meer op de Pax
werkzaam. Toch is zij nog wel in dienst van De Groeiling en
werkt zij op een school in Koudekerk.
Op vrijdag 16 juni nemen wij afscheid van juf Lia. U ontvangt
hierover nog meer informatie.

Groep 5 en het Muiderslot
Dinsdag zijn wij met groep 5 naar het Muiderslot geweest. Dit
is een echt Middeleeuws kasteel in Muiden. Als eerste
mochten wij in de kerker kijken. Dat was donker en best
spannend! Wat een eng idee dat ze daar mensen opsloten en
dat het water in de kerker dan steeg... Daarna zijn wij in twee
groepen uiteen gegaan en hebben wij de Torenroute en de
Ridderroute gelopen. Wij kwamen ook langs een ruimte waar
verkleedkleren hingen, zodat wij ons konden verkleden als
jonkvrouw, ridder of nar.
Het was heel mooi weer en wij hebben buiten nog lekker door
de kasteeltuin gewandeld en gespeeld in het
openluchttheater. Het was een superleuke dag.

Verkeerslessen bij de kleuters!
Vanaf maandag 29 mei starten de kleuters met het thema
'Verkeer'.
Op de dinsdag, woensdag en donderdag doen wij verschillende
oefeningen op de fiets (op het schoolplein).
Hiervoor mogen de kinderen zelf hun fiets meenemen.

Gevraagd..... reserve onderbroekjes en reserve
broeken voor de kleuters
De laatste weken hebben veel kleuters een ongelukje gehad
(in hun broek geplast). Op dit moment zijn wij door het reserve
ondergoed en de reserve broeken heen. Wij hebben al wat
moeten lenen bij het kinderdagverblijf. Wie kan ons helpen
aan reserve ondergoed en reserve broeken?
Mocht uw kind een ongelukje hebben gehad of binnenkort
wellicht een ongelukje krijgen, wilt u dan de reserve spullen
van school graag zo snel mogelijk wassen en weer mee terug
geven naar school. Wij hebben de spullen hard nodig.

