Schooljaar 2014-2015

Verjaardagen
12 oktober Indy Huijboom (8 jaar)
12 oktober Khadija El Bouhassani (10 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

week 41

Open Podium
Als afsluiting van de Kinderboekenweek is
er op vrijdag 10 oktober een Open
Podium. U bent van harte uitgenodigd om
te komen kijken. Voor alle duidelijkheid: u
kan alleen komen kijken naar de groep
waaraan de groep(en) van uw kind(eren)
deelneemt (i.v.m. de drukte). Ook
broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons
op school zitten zijn van harte welkom.
13.00 uur: groepen 1-2 M/J, 4 ,6 en 8
13.45 uur: groepen 1-2 M/P, 3, 5 en 7.

Agenda
Voorstellen stagiaires

Maandag 06-10
Dinsdag 07-10

Schoolarts gr. 2
Dans groep 1 t/m 4

Woensdag 08-10
Donderdag 09-10
Vrijdag 10-10
Zaterdag 11-10
Zondag 12-10
Maandag 13-10

Open Podium

Hallo, ik ben Nikki, 18 jaar en ben
tweedejaarsstudent op de Hogeschool
Utrecht. Ik doe daar de Pabo. Tot
ongeveer half januari zal ik elke dinsdag in
groep 4 stage lopen. Groetjes Nikki
Mijn naam is Michelle Zuidam, ik ben 20
jaar en doe de Pabo aan de Hogeschool
Utrecht. Vanaf vorige week loop ik stage in
groep 6 bij meester Frans. Dit doe ik
iedere donderdag tot halverwege januari.
Deze week ben ik er de hele week. Ik ben
van plan er een leuke stageperiode van te
maken.
Groeten Michelle

Voorstellen stagiaires
Schade aan eigendommen
Mijn naam is Nathalie
Stokhof en ik kom uit
Woerden. In september
ben ik met het tweede leerjaar van de
Pabo begonnen om lerares in het
basisonderwijs te worden. In dit komende
half jaar zal ik stagelopen bij Leonie
Lakerveld in groep 3. Ik zal iedere dinsdag
bij Leonie en de kinderen in de klas zijn.
Twee keer zal ik een hele week
langskomen.
Al sinds de middelbare school wil ik erg
graag het onderwijs in en met kinderen
werken. Stage in groep 3 vind ik
ontzettend leuk, omdat lezen, schrijven en
rekenen nieuwe vakken zijn voor de
kinderen. Het leukste vind ik muzieklessen
geven. Mijn gitaar gaat dan altijd met mij
mee om leuke liedjes met de kinderen te
zingen.
Samen met groep 3 en Leonie hoop ik er
een leuke tijd van te maken!
Met vriendelijke groet, Nathalie Stokhof

MR Nieuws
Woensdag 10 september heeft de MR zijn
eerste vergadering van dit schooljaar
gehad. Als eerste willen wij Chanine een
hele fijne tijd op de Pax Christi wensen.
In oktober gaan een aantal MR-leden naar
een bijeenkomst van de Groeiling over o.a.
social media. Ook zal een aantal van ons
een bijscholing over de MR volgen.
Heeft u vragen of opmerkingen voor d MR,
kunt u die mailen naar
mr.pax@degroeiling.nl of een van de MRleden aanspreken.

Helaas gaat er wel eens iets mis op een
schoolplein of in de school en er ontstaat
schade. Zoals u wellicht weet kan er alleen
een schade geclaimd worden als school
verwijtbaar is. Vaak is dit niet het geval.
Ouders dienen hun kinderen zelf te
verzekeren voor verlies van eigendommen
enz. Dit kan bijv. via
www.aononderwijs.nl/scholieren
De kosten zijn volgens de site € 26,- per
kind per jaar.

Jaarvergadering en Thema-avond
Ouderraad
Breng de kwaliteit en talenten van je kind in
beeld.
Op 30 oktober a.s. organiseert de OR een
jaarvergadering met aansluitend een themaavond voor alle ouders en leerkrachten.
Tijdens de jaarvergadering geeft de OR u een
verslag van de activiteiten van het afgelopen
jaar en worden de jaarcijfers gepresenteerd.
De stukken liggen die avond voor u ter
inzage.
Tijdens de thema-avond komt aan de orde
hoe je de kwaliteiten van een kind inzichtelijk
kan maken. Hiervoor bestaat ook een digitaal
hulpmiddel, Map4you, waar wij die avond
kennis mee maken.
De vragen: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat vind
ik leuk? Staan centraal om een zo helder
mogelijke portfolio te maken samen met uw
kind, voor uw kind.
U komt toch zeker ook?
Datum: 30 oktober 2014
Aanvang jaarvergadering: 19.30 uur
aanvang thema-avond: 20.15 uur

Planning voor de
vormselvoorbereiding 2014
Het is misschien nog wat ver weg, maar
hierbij alvast de data:
Zaterdag 15 november 19 uur
Willibrorduskerk voorstelviering
vormelingen.
zondag 25 januari 11 uur Willibrorduskerk
vormselviering.

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar handige ouders die

Leerlingenraad
De verkiezingen zijn geweest en de stemmen
zijn geteld ……..
De nieuwe leden van de leerlingenraad
2014/2015 zijn:
Hussein Bashir Omar van groep 5
Elfje Mos van groep 5
Sander Twaalfhoven van groep 7

ons kunnen helpen bij wat klusjes in en
om de school.
Vindt u het leuk om zo af en toe te
helpen in onze tuin. Of draait u uw hand
er niet voor om wat platen aan de
buitenkant schoon te spuiten.

Heel veel plezier en succes!!

Of haalt u ontspanning uit verven en zou
u dat ook wel een paar uurtjes hier op
school willen doen dan horen wat dat
graag!!

De volgende vergadering is dinsdag 14
oktober.

U kunt zich opgeven bij Chanine of Carla
of via de mail.

Voorstellen stagiaires
Hallo, ik ben Kirsten van Zijl. Ik loop stage in
groep 3 op de donderdag en vrijdag. In de
maand februari kom ik ook op de woensdag.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit
lkjl
nu in het tweede leerjaar.
Deze opleiding bevalt me heel erg en ik zou
hierna graag naar de Pabo willen.
Mijn hobby is pianospelen.

Aanpassing schoolgids
Zoals u misschien al heeft gezien
ontbreekt Mirthe van den Akker in
groep 5. Wilt u haar nog even
toevoegen?

