Maandbrief juni 2012 aanvulling

Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Beste ouders,
Er zijn een aantal onduidelijkheden over de wendagen van de kleuters in groep 3
en er is een wijziging betreffende het Open Podium. Tevens willen wij u nog
informeren over 4 juli.
De laatste loodjes komen eraan. De vakantie gaat bijna beginnen. Er is nog heel
wat te doen......
De laatste maandbrief komt uit in week 27.

Kleuters wennen in groep 3
Donderdag 21 juni en dinsdag 26 juni komen de kleuters 's middag wennen in
groep 3. Groep 3 gaat in de ochtend naar school en in de middag zijn zij vrij.

Kinderen Zwammerdam wennen in groepen

Hoeveel het nog niet helemaal definitief is dat De Zwanenburcht in Zwammerdam
gaat sluiten, komen de kinderen die waarschijnlijk naar de Pax komen alvast een
dagje wennen. Dit vindt plaats op maandag 25 juni a.s.

Open Podium donderdag 21 juni
Er is een fout gemaakt in de organisatie van het Open Podium. Deze activiteit
valt tegelijk met de wenmiddag voor de kleuters en groep 3 is dan vrij. Daarom
hebben wij besloten de tijden te veranderen. De indeling van de groepen blijft
hetzelfde.
10.45-11.30 uur: groepen 1-2 L/P, 2, 5, 6 en 7
11.30-12.15 uur: groepen 1-2 B/P, 3, 4, 6-7 en 8
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Feestdag op 4 juli
Op woensdag 4 juli nemen wij afscheid van juf Agaath en juf Elly en vieren wij het
jubileum met juf Marie-José, juf Lindi en meester Frans. Het gaat een feestelijke
dag worden met heel veel leuke activiteiten. Voor de groepen 5 t/m 8 organiseren
wij een creatieve ochtend van 10.45-12.00 uur. Er zijn al heel veel leuke
activiteiten, maar wij zoeken nog een paar ouders die het leuk vinden om een
korte leuke creatieve of actieve activiteit willen verzorgen. Stuur dan een mail
naar directie.pax@degroeiling.nl.
Wij starten om 8.45 uur op het plein met een
feestelijk welkom en sluiten de dag om 12.15 uur af
op het plein. Ik nodig alle ouders uit om hierbij aanwezig
te zijn.
Daarna kunt u juf Agaath en juf Elly de hand schudden.
Juf Agaath in het lokaal van groep 3 en juf Elly in het
lokaal van de BSO (naast de kleuters).

Nieuws uit de parochie
Op zondag 24 juni wordt het Patroonsfeest van St. Jan de Doper gevierd,
onze geloofsgemeenschap Willibrordus is sinds vorig jaar onderdeel van
deze overkoepelende parochie. Het feest wordt gevierd in de Johannes de
Doper kerk te Boskoop. Wij nodigen u van harte uit om de feestelijke
viering welke om 10.00 uur begint bij te wonen. De viering wordt
opgeluisterd door verschillende koren, waaronder ook ons eigen kinderkoor
de "Kerkuilen". Er is voor de kinderen een kinderwoorddienst, waarbij
Sandra de kleuters en de kinderen uit groep 3 zal opvangen. De kinderen
van de middenbouw zullen een uitbeelding van het verhaal van Johannes de
Doper voorbereiden, en de oudsten maken de voorbede voor de viering. Na de
kinderwoorddienst spelen de kinderen het verhaal, waarbij de kinderkoren
zullen zingen.
Na de viering is er volop gelegenheid om nog even na te praten onder het
genot van een kopje koffie of thee, bij deze koffie krijgt u uiteraard ook
iets lekkers. Dat lekkers wordt verzorgt door vrijwilligers, misschien
wel door u! want wellicht hebt u een recept voor een lekkere taart of
koek, en heeft u gelegenheid om deze taart of koek te bakken, heel graag!
U kunt deze dan voor de viering inleveren zodat er na de viering van
gesmuld kan worden. ook voor de kinderen is er na afloop van alles te
doen.
Wij hopen u te ontmoeten op zondag 24 juni om 10.00 uur in de Johannes de
Doper kerk te Boskoop.
Namens de geloofsgemeenschap Williobrordus,
Lia Nottelman
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