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5 oktober stakingsdag

Agenda
Komende week
19 sept
Verkiezingen Leerlingenraad
Belangrijke data
4 okt
5 okt
Week 42 & 43

Studiedag, alle kinderen vrij
Landelijke stakingsdag,
alle kinderen vrij
Herfstvakantie

Jarigen
20 september Manar gr. 5
20 september Daantje gr. 1-2 rood
20 september Abdessalam gr. 8
21 september Rayhana gr. 1-2 rood
22 september Thijs gr. 6
23 september Damian gr. 3

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.
Op de website poinactie.nl kunt u lezen dat een groot
aantal leerkrachten zich zorgen maakt over de werkdruk in
het onderwijs en het salaris (ook in vergelijking met het
voortgezet onderwijs). Het is lastig om goede vervanging
te krijgen en de verwachting is dat er een lerarentekort zal
ontstaan. Wij maken ons zorgen over de toekomst van het
onderwijs.
Leerkrachten maken hun eigen afwegingen en ook ouders
vinden wat van de staking. Wij vinden het vervelend dat
uw kinderen de dupe zijn van deze staking. Wat ook niet
handig uitkomt, is het feit dat woensdag 4 oktober een
Groeiling studiedag is. Dit betekent dat de kinderen twee
dagen achter elkaar vrij zijn. Ondanks dit ongemak hopen we
dat u de doelstelling van de staking steunt.

Ouders Sami
Chanine en Jeannette hebben een bezoek gebracht aan de
ouders van Sami. Zij hebben het gedenkboek aan hen
overhandigd.
De ouders van Sami bedanken iedereen heel hartelijk voor hun
steun en medeleven.

Danslessen
Gefeliciteerd
en een gezellige dag!

In alle groepen zijn de danslessen weer gestart. In de groepen
1 en 2 gebeurt dit o.l.v. Elfrieda Penders en in de groepen 3
t/m 8 door Fleur Kastelijn. Eén keer per maand wordt er
enthousiast meegedanst door alle kinderen.

Peutergroep
Wist u dat IKC Schatrijk naast baby,- en peuteropvang en
voor,-en naschoolse opvang ook een peuterspeelzaal heeft?
Op meerdere ochtend is dit mogelijk. Ook wordt er VVE
aangeboden, indien dit nodig is.
Door de nauwe samenwerking met school is een er goede
doorgaande lijn en veel overleg, zodat de stap voor uw kind
naar de basschool heel klein is.
U bent van harte welkom om eens te komen kijken.

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!

Grotere berging
Inmiddels is de nieuwe berging naast de schuur gereed.
Wij hebben er veel ruimte bij gekregen, zodat wij onze
spullen goed kunnen opruimen.

Nieuws van de Ouderraad
Het schooljaar 2016-2017 hebben wij op de laatste
schooldag afgesloten met een geslaagd eindfeest voor
alle leerlingen.
Afgelopen week hadden wij ons eerste overleg van het
nieuwe schooljaar. In dit overleg hebben wij de
verschillende commissies ingedeeld. Er komen weer
gezellige activiteiten aan!
Het eerste dat u in de agenda kunt zetten, is de
jaarbijeenkomst OR voor alle ouders. Deze
jaarbijeenkomst is op woensdag 11 oktober van 11.30
tot 12.15 uur in de Kuil van school. Tijdens deze
bijeenkomst kan het financieel jaarverslag van de OR
worden ingezien en informatie worden uitgewisseld met
OR-leden.
Voor de OR zijn wij ook op zoek naar enthousiaste
ouders. Wie heeft er tijd voor een aantal
avondvergaderingen per schooljaar en het organiseren
van 1, 2 of 3 activiteiten voor de kinderen? Meer
informatie kunt u vragen tijdens de jaarbijeenkomst of
via het e-mailadres van de OR: or.pax@degroeiling.nl
U kunt ons ook ontmoeten tijdens het Ouderraad Café
wanneer de voortgangsgesprekken worden gehouden
op 13 en 14 november a.s.
En het laatste nieuwtje is dat er gewerkt wordt aan
nieuwe sportshirts. Het logo van de school is aangepast,
dus daar horen ook nieuwe shirts bij zodat de kinderen
tijdens schooltoernooien er goed sportief uitzien. Het
resultaat zal in de weekbrief getoond worden.

