Schooljaar 2014-2015

week 47

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
17-11 Thomas van Diemen (10 jaar)
21-11 Viktoras Tadaridis (4 jaar)
23-11 Zakaria Achkif (11 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Er is krentenbaard geconstateerd bij een
leerling.
Hieronder een korte voor en toelichting

Maandag 17-11
Dinsdag 18-11

Donderdag 20-11

Meester Frans afwezig
juf Evelien vervangt
Juf Chanine afwezig

Vrijdag 21-11

Juf Chanine afwezig

Zaterdag 22-11

Rapporten gaan mee
met de leerlingen
Voorstelling Jungele
Book Evertshuis vanaf
ca. 8 jaar

Woensdag 19-11

De volgende hygiënische maatregelen kunnen
helpen verergering en uitbreiding van de

Zondag 23-11

krentenbaard tegen te gaan en besmetting van
anderen te voorkomen:



Maandag 24-11

- Probeer aanraken of krabben van de wondjes te
voorkomen. Als het kind oud genoeg is kunt u ook
uitleggen waarom.



- Zorg dat uw kind regelmatig de handen wast met
gewone zeep.





- Houd de nagels schoon en kort.
- Was uw kind één keer per dag met zeep.



- Zorg dat mensen in de omgeving van uw kind
regelmatig de handen wassen (informeer de klas



- Laat uw kind een eigen handdoek gebruiken en
neem elke dag een nieuwe handdoek.

Nieuwe leerling
Wij heten Viktoras van harte welkom bij
ons op school.
Hij is 4 jaar geworden en mag nu echt
naar school, veel plezier!

of het kinderdagverblijf).
- Eventueel kunt u de dingen die uw kind vaak
aanraakt (speelgoed, deuren, trapleuning) één
keer per dag schoonmaken.
Als een schoolkind krentenbaard heeft, dragen
meestal meerdere kinderen in de klas de bacterie al
bij zich, ook zonder dat u iets aan ze ziet. Het heeft
dus weinig zin uw kind thuis te houden om
besmetting van anderen te voorkomen. Medisch
gezien is er geen reden om uw kind thuis te houden.

Team Pax Christi

Beste ouders, verzorgers,
In de school hoor en zie je de gezelligheid van de
Sinterklaastijd in alle groepen, de Sint is weer in het land!
Voor u de belangrijkste informatie even op een rij:
- Donderdag 27 november zetten alle leerlingen hun schoen op school.
Groep 1-2 zet de al op school aanwezige gymschoen, aan alle andere
leerlingen wordt gevraagd een extra schoen mee te nemen deze dag.
- De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken thuis een surprise voor een
klasgenootje en schrijven hier een gedicht bij. Voor € 3,50 wordt een
cadeautje gekocht.
De leerlingen nemen de surprises al op woensdag 3 december mee naar
school. Alle surprises zullen dan bij de klassen worden tentoongesteld,
zodat iedereen de kunstwerken kan bezichtigen en wij er iets langer van
kunnen genieten.
- Vrijdag 5 december zal de Sint onze school bezoeken. Wij verwelkomen
hem met de hele school ’s morgens op het plein. Natuurlijk bent u hier
ook van harte welkom!

Wij wensen u een hele fijne Sinterklaastijd!
Team Pax Christischool

Bodegraven, 14 november 2014

Betreft: Betaling Ouderbijdrage 2014/2015

Beste ouders/verzorgers,
De ouderraad heeft ook het afgelopen jaar weer met veel plezier leuke activiteiten voor de
kinderen georganiseerd.
Wij zetten ons graag in om ook dit jaar weer het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval,
het paasfeest, en de laatste schooldag met feest op het plein tot dezelfde successen te laten
worden.
Dit alles kost niet alleen veel tijd, inzet en creativiteit, maar ook geld.
De eerste drie elementen steken wij er als ouderraad en vaak een groep hulpouders, meer
dan graag in.
Wij hopen hierbij wel op een vrijwillige bijdrage van onze collega-ouders, zodat alle
activiteiten kostendekkend kunnen blijven.
De bijdrage bedraagt voor dit jaar € 45,00.
Hiervan gaat € 23,00 naar school voor nieuwe boeken en leermethodes en € 22,00 wordt
gebruikt voor sinterklaascadeautjes, kerstversiering, de paaslunch, limonade, wat lekkers
met Sinterklaas en voor een bijdrage aan het schoolkamp van groep 8.
Om deze plannen voor onze kinderen realiteit te laten worden, kunt u uw bijdrage van
€ 45.00 per kind o.v.v. Ouderbijdrage 2014/2015 met naam en groep van uw kind(eren)
storten op rekeningnummer: NL19 INGB 0008 982 751 t.n.v. Oudervereniging Pax Christi.
Wij rekenen op uw steun !
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Oudervereniging.

Ilonka Zandbergen
Penningmeester

De familievoorstelling Jungle Book in het Evertshuis
Het gezelschap Opus One heeft ‘Jungle Book’ bewerkt tot een spetterende
theatervoorstelling en het behoort tot de hoogtepunten binnen het repertoire van dit
populaire gezelschap. Nu kan iedereen weer meeleven met de avonturen van Mowgli, zijn
grote vriend Baloo de Beer en de ranke panter Bagheera. Mowgli is wel op zijn hoede voor
de Apenbende en vooral voor de tijger Shere Khan, met wie hij een fel gevecht voert. De
grootste strijd voert Mowgli echter met zichzelf. Zal de koning van de jungle ooit terugkeren
naar de mensenwereld?
Jungle Book is gebaseerd op de bekende oerwoudverhalen van Rudyard Kipling over Mowgli
en zijn vrienden Baloo de beer en panter Bagheera. Voor deze familiemusical (8+) werd het
verhaal verrijkt met ‘Bollywood’-elementen zoals kleurrijke kostuums en swingende Indiase
muziek. Een pareltje!
Evertshuis, zaterdag 22 november om 19.00 uur. Kaarten à € 15.00 (inclusief
pauzeconsumptie) zijn verkrijgbaar aan de theaterkassa, Julianastraat 4. 0172-618484.
www.evertshuis.nl

