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Kinderboekenweek en lezen

Agenda
Komende week
9 okt
10 okt
11 okt
12 okt
13 okt
-Afsluiting kinderboekenweek
-Dans gr 4,6,8
-Speelgoeddag in groep 1/2
Belangrijke data

Week 41
Week 42 & 43

kinderboekenweek
Herfstvakantie

Volgende week zijn wij als school natuurlijk bezig met de
Kinderboekenweek. https://www.kinderboekenweek.nl
Het thema is “griezelen”. Groep 7 heeft een spannend verhaal
geschreven, de andere groepen gaan daar de illustraties bij
maken. Op vrijdag wordt het boek, gemaakt door alle
leerlingen van de Pax, gepresenteerd aan de hele school. De
middag sluiten we af met de “kinderboekenweekdans”! Ook
wordt er groepsdoorbrekend voorgelezen deze week door én
voor leerlingen!
Vrijdag 13 oktober mogen alle kinderen “griezelig” verkleed op
school komen. Als spin, heks of bedenk iets anders spannends!
(militaristische kleding mag niet).

Jarigen
12 oktober Indy gr 8

Gefeliciteerd
en een gezellige dag!

Lezen is ontzettend leuk maar ook heel belangrijk voor de
toekomst van leerlingen. Ook dit jaar zijn wij als school bezig
om ons leesonderwijs te verbeteren. Iedere ochtend wordt er
o.a. gelezen in de groepen en we zijn bezig met het
verbeteren van de woordenschat. Ook in de vrije tijd is (voor)
lezen belangrijk! Kijkt u eens op:
https://www.lezen.nl/waarom-doet-lezen-er-toe
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MR jaarverslag
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de MR en hun flyer.

Nieuws van de OR
De ouderraad heeft van de week een brief over de
ouderbijdrage aan u gestuurd. Zij vindt het fijn dat er al geld
binnenkomt.
U kunt de jaarstukken van de OR inzien, wat inhoudt; het
jaarverslag van de vergaderingen en activiteiten en het
financiële jaarverslag van schooljaar 2016 – 2017.
U bent van harte welkom in de ‘Kuil’ op school van 11.30 –
12.15 uur
Tot dan
Leden van de Ouderraad

Actie fietsverlichting
De donkere dagen komen er weer aan. Veel kinderen gaan op
de fiets naar school of naar hun club. Het is belangrijk dat uw
kind goed gezien wordt in het verkeer. Vaak ziet een fietser
zelf heel goed in het donker. Maar voor een automobilist is
hij/zij vaak pas op het laatste moment te zien. Dus daarom:
“LAAT JE ZIEN!”
Op zaterdag 21 oktober kunt u uw fietsverlichting en die van
uw kind gratis laten controleren bij alle plaatselijke
fietshandelaren. Ook de reparatie is gratis. U betaalt alleen
voor de onderdelen die eventueel vervangen moeten worden.
Van harte aanbevolen!

