Schooljaar 2014-2015

week 4

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
19-01 Frank Witteveen (11 jaar)
19-01 Koen van den Boogaard (5 jaar)
22-01 Chris Groenendijk (10 jaar)
23-01 Nisrine Kuhich (8 jaar)
24-01 Rayane El Kadouri (5 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Kleutergroepen
bezoeken de bibliotheek

Maandag 19-01
Dinsdag 20-01
Woensdag 21-01
Donderdag 22-01
Vrijdag 23-01
Zaterdag 24-01
Zondag 25-01
Maandag 26-01

Voorleesontbijt
OR vergadering
20.00 uur

Vormselviering

Kijkje in de keuken
Voorleesontbijt
De komende periode kunt u een kijkje in de
keuken komen nemen.
In de memo geven wij aan welke leerkracht
welke dag en hoe laat de deur open zet voor
ouders.
U kunt dan kijken in de klas van uw kind.
Meester Werner bijt de spits af
Maandag 9 februari van 8.30uur tot ongeveer
9.15 zijn de ouders/verzorgers van de
kinderen uit deze klas van harte welkom.

Woensdag 21 januari is het nationale
voorleesontbijt.
Voor de Pax Christi betekent dit dat alle
kinderen
- In pyjama mogen komen;
Dat
- Een kussen mee mogen nemen;
- een knuffel mee mogen nemen;
- sloffen mee mogen nemen;
- een dekentje mee mogen nemen.
Echt ontbijten doen wij niet met elkaar op
school. De kinderen krijgen wel een plakje
ontbijtkoek met iets te drinken.

Luizenvrij!!!
Vorige week woensdag is er weer een grote
controle geweest zoals altijd na de vakantie.
Goed nieuws: de hele Pax is luizenvrij.
Jammer genoeg waren er ook kinderen ziek.
Wij vragen de ouders van deze leerlingen hun
kind thuis goed te controleren op luizen en/of
neten.

Rapport
Denkt u eraan de rapporten weer mee terug
te geven naar school? Alvast bedankt!

Nieuws van de Parochie
Een nieuw jaar is gestart, een jaar waarin ook
weer gezins- en familie vieringen georganiseerd
worden door de RK Geloofsgemeenschap
Willibrordus.
De eerste is een familieviering op zondag
1 februari, we vieren dan Maria Lichtmis.
In een feestelijke viering lezen we dat Jezus
door zijn ouders wordt opgedragen in de
tempel. Wij zullen alle dopelingen van het
afgelopen jaar voorstellen aan de
geloofsgemeenschap. Tevens zal er een kindje
worden gedoopt in deze viering.
U bent allen van harte welkom, in deze viering
op zondag 1 februari om 11.00 uur. Voorganger
is Pater Hoogland, en de muzikale bijdrage is
van het koor Alegria. Voor de kinderen is er
kinderwoorddienst en de allerjongsten worden
opgevangen in de crèche!
Een week daarna zullen de kinderen die in april
hun Eerste Heilige Communie gaan doen zich
voorstellen. Dit zal gebeuren in een
gezinsviering op zaterdag 7 februari om 19.00
uur. Deze viering wordt opgeluisterd door het
Kinderkoor de Kerkuilen. Ook hierbij bent u van
harte welkom!
En, u heeft het vast al eerder gehoord! We zijn
nog steeds op zoek naar ouders die af en toe
eens willen meehelpen bij het in elkaar zetten
van de gezins- of familievieringen.
En ook kinderen vanaf groep 3 zijn nog steeds
van harte welkom om met het kinderkoor mee
ter komen zingen!

Nieuwe leerlingen
Wij heten Soyala en Cheyenne van
harte welkom bij ons op school.
Soyala komt in groep 4 en Cheyenne
komt in groep 7, veel plezier!

Team Pax Christi
Ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
Wij willen u herinneren aan de betaling
voor de ouderbijdrage 2014-2015, daar wij
op dit moment nog maar 23% binnen
hebben gekregen.
De Ouderraad heeft ook het afgelopen
jaar weer met veel plezier leuke
activiteiten voor de kinderen
georganiseerd.
Om deze plannen voor onze kinderen
realiteit te laten blijven, rekenen wij op
uw bijdrage van € 45,00 per kind o.v.v.

Ouderbijdrage 2014/2015 met naam
en groep van uw kind(eren).
U kunt uw betaling doen op
rekeningnummer:

NL19 INGB 0008 982 751 t.n.v.
Oudervereniging Pax Christi.
Heeft u nog niet betaald of is het u
wellicht ontschoten, wij rekenen op uw
steun !

