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In deze nieuwsbrief
Het schooljaar is voorbij
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Agenda
Komende week
23 augustus
5 sept.
6 sept.
7 sept.
8 sept.
11 sept.
13 sept.

14 sept.

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
vanmorgen een heel gezellige openi
ng van
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het
Het schooljaar is voorbij!
School start weer
Kijkje in de Keuken gr. 6
Kijkje in de Keuken gr. 4
Kijkje in de Keuken gr. 3
Kijkje in de Keuken gr. 8
Kijkje in de Keuken gr. 5
Kijkje in de Keuken gr. 1-2
rood en 7
Kijkje in de Keuken gr. 1-2
geel

Belangrijke data

Mahamed (5 jaar)
Kevin (8 jaar)
Aliza (10 jaar)
Troy (11 jaar)
Ilse (12 jaar)
Oumnia (6 jaar)
Aya (6 jaar)
Amin (9 jaar)
Iga (7 jaar)
Imran (8 jaar)
Finn (10 jaar)
Jing Yi (6 jaar)
Fabian (8 jaar)
Layana (9 jaar)

Er is weer veel gedaan en er is hard gewerkt. We hebben veel
hulp gehad van de OR, de MR, hulpouders, leesmoeders en
vaders en nog veel meer ouders die betrokken zijn geweest bij
de school. Maar ook alle ouders bedankt voor het vertrouwen
in de school, voor de adviezen en voor het meedenken.
Namens het hele team van Schatrijk, BEDANKT!
Fijne vakantie en tot woensdag 23 augustus.

Bezoek leerplichtambtenaar
Vanmorgen werden wij onverwacht verrast met een bezoek
van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk met daarbij een journalist en een
fotograaf van het AD.

Jarigen
13 juli
14 juli
16 juli
17 juli
18 juli
21 juli
25 juli
27 juli
27 juli
27 juli
31 juli
10 aug.
17 aug.
25 aug.
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gr. 1-2 oranje
gr. 4
gr. 5
gr. 6
gr. 8
gr. 1-2 oranje
gr. 1-2 geel
gr. 5
gr. 3
gr. 4
gr. 7
gr. 1-2 rood
gr. 4
gr. 5

Van harte gefeliciteerd

Zij hebben een bezoek gebracht aan alle klassen en gekeken of
er leerlingen ongeoorloofd afwezig waren.
Over het bezoek en het werk van de leerplichtambtenaar zal
een artikel in de krant verschijnen.
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Ouderraad
Wij kijken met zijn allen terug op een mooi schooljaar, waarin
wij als Ouderraad vele activiteiten hebben georganiseerd. Dit
doen wij met veel plezier!
Sinterklaas, Kerst, Carnavalsdisco en het pannenkoekenfeest,
een kleine greep uit alle activiteiten.
Het pannenkoekenfeest was wederom een daverend succes
met een hoge opbrengst.
U vraagt zich waarschijnlijk al af wat daar mee gaat gebeuren.
De afgelopen weken zijn wij druk in gesprek geweest met een
bedrijf dat de muziekinstallatie in ‘de Kuil’ zal gaan vervangen,
echter hebben wij daarvoor een groter bedrag nodig.
In overleg met de directrice zullen wij medio 2018 dit gaan
uitvoeren en zullen de opbrengsten van de pannenkoekfeesten
daaraan besteed worden, met ook nog een bijdrage van de
school.
Wij houden u op de hoogte.
Wij wensen u allen een hele fijne zomervakantie en tot in
augustus!

Vakantie
Het team van de Pax Christischool wenst u een hele fijne
zomervakantie.
Rust uit, lees een boek, zwem in de zee, fiets een rondje, wordt
bruin in de zon, maar vooral ........... geniet van elkaar.

Tot woensdag 23 augustus!

