Schooljaar 2014-2015

week 49

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
1 dec Marina Tataridou (7 jaar)
2 dec Julian Burggraaff (6 jaar)
5 dec Bastiaan Buist (12 jaar)
6 dec Maroua el Morabit (9 jaar)
7 dec Nisrine Kalleche (7 jaar)
Feline Walraven (11 jaar)

Maandag 1-12
Dinsdag 2-12
Woensdag 3-12
Donderdag 4-12
Vrijdag 5-12
Zaterdag 6-12

MR vergadering

Sinterklaas

Zondag 7-12
Maandag 8-12

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Nieuwe leerling
In de groep van juf Marja en juf Jeannette
komen Lucie en Metin.
Bij juf Paulien en Martine is Semi in de
groep gekomen.
Veel plezier bij ons op school Lucie, Semi
en Metin.

Team Pax Christi

‘Alle mensen verschillen
onderling, qua uiterlijk, qua
persoonlijke eigenschappen,
vaardigheden en capaciteiten.
Ieder mens heeft het recht om,
ongeacht zijn uiterlijk, persoonlijke
eigenschappen, vaardigheden en
capaciteiten, ‘zichzelf’ te kunnen
zijn, en als zodanig te worden
gerespecteerd door zijn
medemensen’
Om deze woorden extra kracht te geven
zorgen wij voor een positieve sfeer in de
groep en school. Wij kijken naar de
behoeftes van een groep en sluiten daar
bij aan. Nieuw op school is het goed
gedrag diploma. In een aantal weken
komen er afspraken aanbod. En als de
kinderen deze afspraken beheersen
krijgen ze een diploma.
De juffen van groep 3 waren enthousiast
en gaan in januari met dit diploma van
start. Veel plezier hiermee!

Nieuws van het kinderkoor
En dan over 4 weken is het kerstmis.

Actie Oudervereniging Pax
Christischool voor de
voedselbank
Vorige week hebben de kinderen een flyer
meegekregen met de aankondiging van onze
actie voor de voedselbank Gouda.
Bodegraafse gezinnen die de voedselbank
nodig hebben, vallen onder de voedselbank
Gouda.
Om al deze gezinnen met de kerst te voorzien
van een welgevuld pakket, houden wij op
school een actie om voedingsmiddelen in te
zamelen.
U kunt bij voedingsmiddelen en dergelijke
denken aan houdbare producten, zoals:
Macaroni/spaghetti
Rijst
Blikgroenten
Blikvruchten
Houdbare melk/karnemelk
Pannenkoekenmix
Houdbare vruchtensappen
Limonadesiroop
Chocola
Broodbeleg zoals: pindakaas, chocopasta,
appelstroop, speculoos, hagelslag enz.
Tandpasta/tandenborstels
Doucheschuim
Wasmiddel
Afwasmiddel
Afwaskwasten
Dit zijn voorbeelden, alles wat langer
houdbaar is, is van harte welkom.
Mocht u een bijdrage willen doen, dan kunt u
de wegwijzers in de school volgen naar het
lokaal waar de goederen verzameld worden.
(het lokaal rechts naast groep 3)
Er zal een hoek ingericht worden, met tape op
de grond aangegeven.
U doet toch ook mee????

Er is op kerstavond een gezinsviering om
19.00 uur.
Het kinderkoor vindt het heel leuk als er deze
avond heel veel kinderen mee komen zingen.
Dus ook als je geen lid bent van het koor.
Alle kinderen vanaf groep 3 zijn van harte
welkom.
Als je het lukt vindt om mee te zingen, laat
dit dan even weten aan juf Chanine of juf
Carla. Want als er veel kinderen zijn, komt de
dirigente bij ons op school oefenen.
Het koor oefent op dinsdagmiddag van
15.45 – 16.30 uur in de kerk.
Op 1ste kerstdag is er ook weer een levende
kerststal, waarbij het kinderkoor zal zingen,
en ook hier kun jij aan meedoen!

