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Even voorstellen:
Ik ben Chanine Noura en heb de mascotte van de Pax Christischool van
Saskia van den Akker overgenomen. Sinds 1 september werk ik als
directeur op de Pax Christischool. Voordien heb ik 7 jaar in Alphen aan
den Rijn gewerkt en 6 jaar op een basisschool in Den Haag. De laatste 5
jaar was ik onder andere teamleider/adjunct directeur bij SBO Op Maat.
Nog iets over mij persoonlijk. Ik ben getrouwd en wij hebben 3 zoons van
9, 7 en 5 jaar. De afgelopen dagen ben ik vooral bezig geweest om de
school te leren kennen. Mijn eerste indrukken en ervaringen zijn zeer
positief. Ik heb er zin in en hoop binnenkort ook met u persoonlijk kennis te
maken. Ik hoop op een goede samenwerking met iedereen!

Mijn werkdagen zijn:
Maandag: ochtend tot 12.00 uur
Dinsdag:
hele dag
Woensdag: Vrij
Donderdag: hele dag
Vrijdag:
hele dag

Wasouder gezocht
In elke groep is er wel een handdoek en vaatdoekje aanwezig
om de nodige vlekjes weg te werken en handen te drogen.
Natuurlijk moeten deze doeken ook gewassen worden. Wie wil
ons helpen hiermee?
Wij zijn op zoek naar een wasmoeder. Dit betekent één keer per
week een tas met ‘vieze’ doeken meenemen en weer schoon
terugbrengen naar school. Het is niet veel werk, maar u helpt
ons er ontzettend mee.
Mocht u interesse hebben, kunt u dit laten weten aan juf Chanine
of juf Carla.

Wijzigingen schoolgids
Er zijn toch nog weer enkele wijzigingen in de schoolgids:
 Leerlingenlijst groep 1-2 M/P:
 Leerlingenlijst groep 3: Iman Dehmani is opgenomen bij groep 3 en groep
2. Zij zit in groep 2 en mag dus bij groep 3 weggehaald worden.
 Leerlingenlijst groep 4: het telefoonnummer van Giovanni Hermenet is
06-19983353.
 Leerlingenlijst groep 5: Ayoub Kalleche is per abuis nog opgenomen in de
lijst. Hij is echter vorig schooljaar al naar een andere school gegaan.
Mocht u nog wijzigingen in de schoolgids willen doorgeven, kunt u dit doen bij juf
Carla.

Informatie avond 15 september 2014
Het schooljaar is voor alle leerkrachten en kinderen weer goed gestart en zoals
ieder jaar brengen wij u graag op de hoogte van wat uw kind dit jaar krijgt
aangeboden in zijn of haar groep.
Zoals u al kon lezen op de jaarkalender vindt de informatieavond dit jaar plaats
op maandag 15 september. Wij nodigen u graag uit om deze avond zelf te komen
ervaren hoe ons onderwijs is vorm gegeven. Uiteraard is er ook gelegenheid voor
het stellen van vragen.
1e ronde: 19.30 – 20.00 uur voor de groepen1-2, 4, 5, 6 en 7
Koffie: 20.00 – 20.15 uur Mogelijkheid tot kennismaken met Chanine Noura
(informeel)
2e ronde: 20.15 – 20.45 uur voor de groepen 3 en 8

Nieuws van de kleuters
Na zo’n lange vakantie gaan wij met frisse zin van start. Alles is lekker schoon,
de klassen zien er gezellig uit. Fijn om alle kinderen en ouders weer te zien.
De komende weken werken wij aan het thema water. Water
komen kinderen in het dagelijks leven overal tegen. Water
voor het toilet, water uit de kraan en water in de wasmachine.
Je kunt veel met water doen: schoonmaken, drinken en erin
zwemmen. De kinderen leren wat er met het water gebeurt
zodra het in het afvoerputje verdwijnt. Ze denken na over vies
en schoon water. Met behulp van proefjes onderzoeken de
kinderen eigenschappen van water: het kan spiegelen, je
kunt het niet pakken, spullen blijven erin drijven of zinken juist
en van water en zand kun je modder maken.
In de bredere context van het thema komen ook vissen en
boten aan de orde. Reizen over het water kan alleen met een
boot. Welke boten kennen de kinderen? Kunnen ze zelf een
bootje maken dat blijft drijven. De brandweer gebruikt ook water. Wij koppelen
het beroep van brandweerman/vrouw ook aan dit thema en kijken of een bezoek
aan de brandweerkazerne mogelijk is.
Kortom met water kun je veel pret beleven.
Dan nog een paar huishoudelijke zaken:
* Wij willen graag om 8.30 uur in de kring starten. Wie nog een boek wil kijken of
een spelletje wil doen moet dus iets eerder komen.
* De plakboeken moeten mee terug naar school genomen worden.
* De kinderen moeten ook gymspullen mee naar school brengen.
* Wilt u op bekers, pakjes, fruit, bakjes en broodtrommels de naam van uw kind
zetten.
* Maandag a.s. krijgt u een envelop waarin u het koek geld kunt doen. Zoals in de
schoolgids staat vermeld is dit geld voor koek, maar ook voor bijv. foto’s in de
plakboeken.
* Hulp gezocht: de kleuterjuffen zijn op zoek naar een vader, moeder, opa, oma
of ...... die wat verfwerk wil doen. Het gaat om twee houten krukjes, een
verjaardagstroon en een houten tafeltje. Wie dit wil doen, kan contact met ons
opnemen.
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe.

Verjaardagen in september 2014

03-09
03-09
05-09
07-09
09-09
09-09
14-09
15-09
18-09
20-09
20-09
22-09
25-09
27-09

Mersid Sabovic
Mirthe van den Akker
Youssra Bouzlafa
Hicham El Aoufi
Nancy Bachir
Sam den Engelsman
Nouara Ifrandi
Ilona van den Hoek
Rob Boor
Abdessalam Oualit
Manar Kuhich
Thijs den Engelsman
Rayane Issmaili
Sofie Beuk

7 C/M
5W
6 F/E
1-2 M/J
5W
8 W/E
1-2 M/J
7 C/M
7 C/M
5W
1-2 M/P
3 L/D
3 L/D
8 W/E

Van harte
gefeliciteerd!!
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