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Binnenkort verkiezingen

Agenda
Komende week
11 sept
Kijkje in de keuken Groep 5
12 sept
Kijkje in de keuken Groep 4
13 sept
Kijkje in de keuken Groep 1-2
rood en groep 7
Bureau HALT voor groep 8
14 sept
Kijkje in de keuken Groep 1-2
geel

Onze school heeft een leerlingenraad. De raad denkt actief
mee over schoolbeleid. De raad bestaat uit twee
groepsvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Deze
worden ieder jaar democratisch gekozen door leerlingen. Doel
is om leerlingen te betrekken bij schoolbeleid. Zo denken de
leerlingen mee met oplossingen voor zaken die zij veranderd
willen zien. Binnenkort zullen de leerlingen uit de bovenbouw
hier meer over horen.

Belangrijke data
19 sept.
4 okt
Studiedag, alle kinderen vrij
5 okt
Landelijke stakingsdag,
alle kinderen vrij
Week 42 & 43 Herfstvakantie

Jarigen
9 september Nancy gr. 8
13 september Jayda gr. 5
14 september Nouara gr. 5

5 oktober stakingsdag
U zult het vast wel in de krant hebben gelezen en op de tv
hebben gezien dat de leerkrachten in Nederland weer gaan
staken. Dit keer is het een hele dag en wel op 5 oktober! Ook
de Pax Christi gaat staken. Dat betekent dat alle leerlingen die
dag vrij zijn.

Gesprek met de leerkracht
Gefeliciteerd
en een gezellige dag!

Soms is het prettig om de leerkracht te spreken. Wilt u dan
na schooltijd langskomen. Zo heeft de leerkracht de tijd voor u,
of kan hij/zij een andere afspraak maken met u.

Grotere berging
Volgende week wordt er naast de schuur nog een berging
gemaakt. Zo kunnen wij, als IKC, alle spullen goed opruimen.

Paxwij
Christischool
Ons dat hetr niet mwerkte,Weekbrief
hadden
vanmorgen een heel gezellige
opening van het IKC.

Overblijfkrachten gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, studenten
enz. om ons overblijfteam te komen versterken. Ben jij
degene die het leuk vindt om met kinderen om te gaan?
Wil je in een leuk team van ouders meedraaien, dat
aangestuurd wordt door een pedagogisch medewerker.
Meld je dan bij juf Chanine of juf Jeannette. Natuurlijk
kun je ook een paar keer meedraaien om te zien hoe
leuk het is!

Najaarsmarkt Bodegraven
Bodegraven maakt zich op voor de jaarlijkse
najaarsmarkt. Donderdagavond de optocht met de
kaaskoningin en vrijdag o.a. de braderie en het
voetbaltoernooi. Hier doet de Pax Christischool ook aan
mee met twee teams. Het toernooi begint om 13.00 uur
tot 16.00 uur bij ESTO. U bent van harte welkom om te
komen aanmoedigen.
Het thema dit jaar is Boerenkaas, een sprookje op zich.
Alle scholen hebben over dit thema een schilderij
gemaakt. Deze zijn vrijdag en zaterdagmorgen te
bezichtigen in de trouwzaal van het gemeentehuis. Ook
kunt u hier dan, samen met uw kinderen, kaasproeven.
Wij wensen u veel plezier!

Nationale Sportweek 2017
Deze week is de Nationale Sportweek. Alle groepen
besteden hier aandacht aan door elke dag met de
kinderen in de groep ca. 10 minuten te bewegen aan de
hand van een filmpje.
Dit is natuurlijk naast het buitenspelen en de gymlessen.

