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Afscheid juf Lia

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
vanmorgen een heel gezellige openi
Vrijdag 16 juni nemen wij afscheid van juf Lia. Zij is al enige tijd
niet op school, omdat ze aan het werk is op een school in
Koudekerk.
Deze middag
neemtPax
jufChrist
Lia van alle groepen en kinderen
Weekbrief
afscheid en om 14.30 uur bent u als ouders (samen met uw
kinderen) van harte welkom om in de kuil van school afscheid
van juf Lia te nemen.
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Agenda

Welkom op school

Komende week
5 juni
2e Pinksterdag
6 t/m 9 juni
Vakantie, alle kinderen vrij
10 juni
RaboFietstocht

Op 15 juni wordt Nils Brinkman 4 jaar en komt hij bij ons op
school in groep 1-2 rood van juf Paulien en juf Jacoline.

Belangrijke data
14 juni
Verjaardag juffen groep 6
16 juni
Fietsen op het plein voor
groepen 3+4 en 5+6
Afscheid juf Lia

Nieuws van de MR

Heel veel plezier bij ons op school.

De afgelopen week heeft de MR weer vergaderd. Wij zijn door
Chanine geïnformeerd over de functie van - en vacature voor
een aspirant directeur. Ook heeft zij verteld dat er een
vacature voor een leerkracht voor de schakelklas en voor een
groepsleerkracht is.
De jaarkalender met het vakantierooster is door ons goed
gekeurd. Pamela was aanwezig namens de OR en heeft ons op
de hoogte gebracht waar zij op dit moment mee bezig zijn.

Rabobank Fietstocht zaterdag 10 juni

Jarigen
5 juni
6 juni
7 juni
7 juni
9 juni
10 juni
10 juni

Sulaiman (6 jaar)
Mustaf (11 jaar)
Abdellah (9 jaar)
Bas (8 jaar)
Floor (12 jaar)
Femke (6 jaar)
Viktoria (9 jaar)

15 juni Nils (4 jaar)

gr. 1-2 geel
gr. 6
gr. 5
gr. 4
gr. 8
gr. 1-2 rood
gr. 5
gr. 1-2 rood

Van harte gefeliciteerd

De Pax Christi heeft zich ingeschreven als deelnemer aan de
Rabobank Fietstocht.
Er zijn routes van 12, 30 en zelfs 60 en 100 km.
12 km. levert € 10,- op, 30 km. € 20,- en 100 km. zelfs € 30,-.
U kunt zich individueel melden bij startpunt, waar u een
stempelkaart ontvangt. Op de stempelkaart schrijft u het
deelnemersnummer van de Pax en dat is 39. Aan het eind van
de rit levert u uw stempelkaart, met de benodigde stempels, in
bij de Rabobank. Het maximale bedrag dat uitgekeerd kan
worden is € 1.500,-. Daar gaan wij voor!
Fietst u ook gezellig mee? En helpt u geld in te zamelen voor
de Pax?

Techniektoernooi 2017
Donderdag 1 juni hebben de groep 7 en 8 van de Verkenners meegedaan aan het Techniektoernooi in Arnhem in
het OpenluchtMuseum. Wij hebben meegedaan met de Waterraket en de Electrische Auto. Dit jaar hebben we
geen prijs gewonnen, maar we hebben meegedaan en het was leuk.

