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Groepsindeling schooljaar 2017-2018

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
vanmorgen een heel gezellige openi
Wij zijn, zoals u begrijpt, al weer druk bezig met de formatie
voor volgend jaar. De groepsbezetting is nog niet rond en
daarover hoort u zo spoedig mogelijk van ons.
Wat al wel
definitief
bekend
Weekbrief
Pax
Christis, is de groepsindeling. Die ziet er
als volgt uit:
groep 1-2
groep 1-2
groep 3 Pax Christischool
Weekbrief
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

ng van
het

Agenda
Komende week
25-26 mei
Hemelvaart Alle kinderen vrij
1 juni
Verkenners naar het
Techniektoernooi in Arnhem

Zoals u ziet geen combinatiegroepen en gaan wij terug naar
twee kleutergroepen.

Welkom op school
Belangrijke data
5 juni
2e Pinksterdag
6 t/m 9 juni
Vakantie, alle kinderen vrij
10 juni
RaboFietstocht

Volgende week komen er 3 kinderen nieuw op de Pax. Cian
Visser en Merijn Kapteijn komen in groep 1-2 geel bij juf Marja
en juf Jeannette.
Meck Kapteijn komt in groep 1-2 rood bij juf Paulien en juf
Jacoline.
Heel veel plezier bij ons op school.

Groep 6 en de Ontdekhoek

Jarigen
29 mei
29 mei
1 juni
1 juni
3 juni
4 juni
4 juni

Mees (7 jaar)
Luca (7 jaar)
Cian (4 jaar)
Tara (13 jaar)
Annemijn (10 jaar)
Meck (4 jaar)
Merijn (4 jaar)

gr. 3
gr. 3
gr. 1-2 geel
gr. 8
gr. 6
gr. 1-2 rood
gr. 1-2 geel

Van harte gefeliciteerd

Bij de ontdekhoek kon je veel leuke dingen doen, bijvoorbeeld
dijken bouwen, chips maken en een muur bouwen met
cement. Je moest een kaartje om waar op stond wat je kon
doen. Je moest eerst naar de balie om te zeggen wat je ging
doen en dan kreeg je de spullen voor wat je wilde doen. Het
was niet heel groot maar er waren wel veel dingen. De hele
klas vond het leuk en de juffen vonden het ook leuk.
Roan en Rick

Nederlands Kampioenschap Minibridge.
Bronzen medaille voor Marieke van der Valk en
Frans van der Reijden
Op zondag 21 mei hebben 3 Bodegraafse paren deel genomen
aan de Nederlandse Kampioenschap Minibridge in het
denksportcentrum van de Nederlandse Bridgebond in Utrecht.
Deze kampioenschappen worden gehouden voor de jeugd, die
dit jaar met Bridge zijn begonnen. In Bodegraven hebben meer
dan 125 kinderen in de leeftijdsgroep van 10-13 jaar dit jaar
met Minibridge kennis gemaakt.
Na de 1ste zitting stond het Bodegraafse paar Wouter
Zwartele en Milan Kerberg met een score van bijna 74% op de
1ste plaats in het klassement. Helaas konden ze die prachtige
positie niet vasthouden. In de 2de zitting zakten ze naar de
10de plaats.
Het 2de Bodegraafse paar Lysandros Wasilopoulos en Ivar de
Heij speelden een regelmatig toernooi. Voor de pauze
scoorden ze bijna 51% en na de pauze scoorden ze iets onder
de 50% en eindigde op de 18de plaats.
In een spannende wedstrijd in de 10de en laatste ronde
werden Marieke van der Valk en Frans van der Reijden, lid
van de Jeugdclub van Bridgeclub Bodegraven-Reeuwijk,
verslagen door de uiteindelijke kampioenen. Toch mogen ze
terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Zowel in de
morgen- als op de middagzitting werden ze 4de en eindigden
in het totaalklassement op de 3de plaats.

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.

Een impressie van een geslaagde spel- en sportdag

