Schooljaar 2014-2015

week 50

Agenda
Verjaardagen

Maandag 8-12

Deze week zijn jarig:
09-12 Aart Jan Zaal (6 jaar)
11-12 Luc Doesema (7 jaar)
12-12 Lotte Heins (12 jaar)
13-12 Quinty van Gulik (9 jaar)
13-12 Tessa van Diemen (12 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Dinsdag 9-12
Woensdag 10-12
Donderdag 11-12
Vrijdag 12-12
Zaterdag 13-12
Zondag 14-12
Maandag 15-12

Juf Carla afwezig
Speelgoedochtend gr 12
Dans gr 1-4
Kerst knutselen

Al eens gehoord van de missie en
visie van de Pax?
Missie: Het maximale uit ieder kind halen,
waarbij het kind kind mag zijn.

Heeft u nog oude kerstkkaarten?
Gooi ze niet weg maar lever ze in
bij Juf Paulien.

Visie op onderwijs: Het onderwijs
afstemmen op de mogelijkheden van de
kinderen.
Hoe werken wij hieraan?
-Wij bieden structuur, rust en ruimte in een
geordende omgeving.
-Wij gaan respectvol met elkaar om zowel
kinderen, leerkrachten, ouders en andere
betrokkenen.
Visie op schoolklimaat: Kinderen voelen zich
veilig op school.
Hoe werken wij hieraan?
-Lesstof differentiatie en extra zorg wordt
gegeven op alle niveaus
-Wij maken daarvoor gebruik van pre
teaching, basis en verlengde instructie.
Zelfstandig werken is hierbij een voorwaarde
-Samenwerkend leren en
verantwoordelijkheid geven staat centraal.
Er zijn vereiste binnen ons onderwijs om
kinderen zich eigenaar te maken van hun
ontwikkeling

Kerst op de Pax Christischool
Op woensdag 10 december houden wij aan het eind van de ochtend een kerstknutsel uurtje.
Niet in de eigen groep, maar groepsoverstijgend. De kinderen worden verdeeld in groepen van ongeveer
25 kinderen. Iedere leerkracht die op woensdag werkt ontvangt zo’n groep in zijn /haar lokaal en maakt
met de kinderen een kerstversiering. Er is bewust gekozen voor 10 december, want dan kan de
kerstversiering nog opgehangen worden in het eigen lokaal.
De kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 gaan door elkaar en de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. De
kinderen horen van de eigen leerkracht in welke groep ze zijn ingedeeld.
Op donderdag 18 december starten wij de ochtend met een kerstviering in de kuil.
Omdat wij dit met alle groepen tegelijk willen doen is er te weinig ruimte om ook ouders uit te nodigen ,
zoals bij een Open Podium. De kerstviering is daarom alleen met de kinderen.
Vanuit ieder groep zullen een paar kinderen iets voorbereiden. Een verhaaltje, gedicht, liedje enz.
’s Avonds is er weer het traditionele kerstdiner. Alle kinderen komen dan om 17.30 uur op school. Wij
beginnen dan in de klassen in een kring met een kerstverhaal. Daarna gaan wij lekker genieten van de
lekkere dingen die de kinderen hebben meegenomen.
Voor de groepen 3 t/m 8 komen er weer lijsten te hangen in de klas. Hierop kunt u, of uw kind,
aangeven welk gerecht wordt meegenomen. Elk kind verzorgt voor ongeveer 5 a 10 kinderen iets
lekkers of iets te drinken.
Bij de kleuters gaat het iets anders. Bij de klassen hangt al een soort “boodschappenlijst”. Op deze lijst
kunt u uw naam schrijven. Afgelopen jaren bleef er zoveel eten over dat wij nu voor deze opzet hebben
gekozen.
In voorgaande jaren moesten de kinderen zelf bestek meenemen. Dit hoeft dit jaar niet. Er wordt voor
bestek, borden en beker gezorgd. Wel is het handig om een opscheplepel bij uw gerecht te doen als het
gerecht hier om vraagt. ( soep, vlaflip, etc ).
Het kerstdiner is om 18.45 uur afgelopen. U kunt uw kind dan weer op komen halen als het niet alleen
naar huis mag.
Vrijdag 19 december gaan wij opruimen en begint voor iedereen de kerstvakantie om 12.15 uur.
Ieder jaar zijn er kinderen die graag kerstkaarten uitdelen aan hun vriendjes of soms aan de hele klas. Als
het voor de hele klas is dan mag dit op school uitgedeeld worden. Als het voor een paar vriendjes is, dan
graag na schooltijd. Verzoek van de kleuterjuffen: graag zonder naam. Dit deelt wat makkelijker uit!

