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4 dagen Paulien
1 dag Marie-José
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ma t/m vrij Mike Verhagen
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ma-di-wo Leonie
wo-do-vrij Wil
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ma-di Jacoline
wo-do-vrij Colynda

Belangrijke data

Schakelklas (ochtend)
}
RT schoolbreed (middag) }

ma-di-wo Frans
do-vrij Daniëlle

Taalcoördinator incl. RT op taal gericht di-wo Agnes Prins

Jarigen

Talentcoach di Wil
IB

Directie

2 dagen Jeannette (groep 1 t/m 4)
1 dag Colynda (groep 5 t/m 8)
ma-do Chanine
di-vrij Jeannette

Zoals u ziet staan er nieuwe gezichten en nieuwe functies
tussen. Wij zijn heel blij met deze nieuwe ervaren
leerkrachten. Zij zullen zich binnenkort in de nieuwsbrief aan u
voorstellen.

De lokalen blijven hetzelfde ingedeeld als dit schooljaar.

Weekbrief Pax Christischool

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool Pax Christi

Gouda, 13 juni 2017

Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u weet gaat de directeur van de Pax Christischool in het nieuwe schooljaar ook op een andere
basisschool werken. Daarom hebben we gezocht naar een duo-directeur welke naast haar de directietaken
voor de Pax Christischool kan vervullen.
In samenspraak met de MR en de benoemingsadviescommissie van de school zijn we tot een keuze gekomen.
De keuze is gevallen op

Jeannette Kastelijn
Jeannette is bij u reeds bekend als leraar/intern begeleider op de school.
Zij blijft voorlopig intern begeleider en gaat daarnaast 16 uur directietaken vervullen.
Wij hebben er vertrouwen in dat Jeannette en Chanine tezamen een goed duo gaan voeren en vinden het fijn
dat we op deze manier ons personeel de gelegenheid kunnen bieden een vervolgstap in hun loopbaan te
zetten.
Met vriendelijke groet,
Jan Kees Meindersma
Els van Elderen
College van Bestuur De Groeiling
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Suikerfeest
Binnenkort is het einde van de Ramadam. Wij verzoeken
alle ouders/verzorgers voor wie deze dag een feestdag is,
zich te melden bij de directie om eventueel verlof aan te
vragen.

Jaarkalender
In de bijlage vindt u de jaarkalender met daarin de
vakanties, studiedagen en andere belangrijke data.

Brandweer
Heeft u het ook zo warm? Iedereen op de Pax in ieder
geval wel en daarom ............... komt dinsdagmiddag om
13.45 uur de vrijwillige brandweer Bodegraven met hun
blusauto om alle kinderen en misschien ook wel
leerkrachten af te laten koelen.
Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen kleding
en schoenen aan hebben die nat mogen worden?
Daarnaast is insmeren met zonnebrandcreme en een
handdoek meenemen een goed idee.
Na afloop van het waterfestijn mogen de kinderen niet
meer de school in, maar kunnen zij direct mee of door
naar huis.

