Schooljaar 2014-2015

week 44

Agenda
Verjaardagen
Maandag 27-10
In de vakantie waren jarig:
21-10 Marwane El Hani (8 jaar)
21-10 Sytse Witteveen (5 jaar)
23-10 Asia Abdalla (13 jaar)
23-10 Esmay de Kamper (6 jaar)
24-10 Emma Porter (7 jaar)
25-10 Sara Issmaili (9 jaar)
Deze week zijn jarig:
27-10 Sabir Bakkali (8 jaar)
28-10 Bjorn Rijkaart (8 jaar)
28-10 Marc Jacobs (10 jaar)
29-10 Eline Schaap (11 jaar)
30-10 Klaske van Es (12 jaar)
31-10 Alicia Oyewoga (9 jaar)
01-11 Amal Bakkali (8 jaar)
01-11 Hussein Bashir Omar (9 jaar)
02-11 Maureen van Veen (10 jaar)

Dinsdag 28-10
Woensdag 29-10

hoofdluiscontrole

Donderdag 30-10

Bravo activiteit proefjes
Jaarvergadering OR +
thema-avond 19.30 uur

Vrijdag 31-10
Zaterdag 01-11
Zondag 02-11
Maandag 22-10

Nieuwe leerling
Gefeliciteerd en een fijne dag!

Wij heten Lianne van harte welkom
bij ons op school.
Zij is 4 jaar geworden en mag nu
echt naar school, veel plezier!

Team Pax Christi

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.

Theater voorstelling gr 3-4
Maandag 3 november gaan groep 3 en
4 naar de voorstelling Nachtegaal
kijken. De voorstelling wordt bij ons
op school gegeven.
Nachtegaal
Wat is het verschil tussen een keizer en
een nachtegaal? Een keizer moet netjes
eten, deftige kleren dragen en binnen
blijven. Een nachtegaal kan vliegen en
zingen, zoveel als hij wil. Maar wat
gebeurt er als de keizer daarvan hoort?
Voor Nachtegaal gebruikte Rood
Verlangen het sprookje van H.C.
Andersen en muziek van Claude
Debussy. De leerlingen luisterden
ademloos. Terug in de klas praatten de
leerlingen over vrijheid en hebzucht en
gingen zelf aan de slag met vertellen en
toneelspelen.

U komt toch zeker ook?
Datum: 30 oktober 2014
Aanvang jaarvergadering: 19.30 uur
aanvang thema-avond: 20.15 uur

Nieuws van de MR
Maandag 13 oktober heeft de MR vergaderd
op school.
Ons belangrijkste vergaderpunt was de
communicatie tussen school en ouders. Hoe
gaat de communicatie nu en hoe zou het in
de toekomst nog beter kunnen.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR
dan kunt u die mailen naar
mr.pax@degroeiling.nl of één van de MR
leden aanspreken.

Hoofdluiscontrole
Woensdag 29 oktober a.s. is er zoals
gebruikelijk na elke vakantie een
hoofdluiscontrole voor alle groepen.
Namens de hoofdluismoeders
verzoeken wij u geen gel in het haar te
doen en het haar niet in te vlechten.

