Schooljaar 2014-2015

week 6

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
02-02 Giovanni Hermenet (8 jaar)
03-02 Iris Burggraaff (10 jaar)
06-02 Robin van der Endt (12 jaar)
07-02 Josephine van IJzendoorn (5 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Kijkje in de keuken
Maandag 9 februari bent u als
ouder/verzorger van een leerling(e) uit groep
5 van harte welkom in de groep van meester
Werner.
U kunt dan even kijken hoe het er aan toe
gaat in de groep.
Het “Kijkje in de keuken” start om 8.30 uur.

Regel van de week
Weet u het nog? Onze regel van de week.
Vanaf deze week willen wij u en alle kinderen
weer wekelijks wijzen op een regel die die
week centraal zal staan in de groepen.
Deze week is de regel:
Wij zorgen goed voor elkaar en onze spullen
en helpen daarbij als dat nodig is
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Maandag 02-02
Dinsdag 03-02
Woensdag 04-02
Donderdag 05-02
Vrijdag 06-02
Zaterdag 07-02

Zondag 08-02
Maandag 09-02

Voorstelviering
Communicanten
19.00 uur
Kijkje in de keuken bij
meester Werner
8.30 uur

Project Kunst bij de kleuters
Afgelopen woensdag zijn wij in de
kleutergroepen gestart met het project
'Kunst".
Wij praten over kunst, kijken naar
verschillende soorten kunst en maken zelf
ook veel kunstwerken.
Donderdag komt er een echte kunstenaar
vertellen over schilderen en kunnen wij
ook naar haar schilderijen kijken. Samen
met haar gaan de kleuters zelf ook
schilderen.
Donderdag 19 februari sluiten wij het
project af met een tentoonstelling in de
speelzaal. Vanaf 14.15 uur kan ieder naar
de kunstwerken van de kleuters komen
kijken.

Weekbrief
Hallo allemaal vorig schooljaar hebben we
een sponsor loop gedaan met dat geld
hebben we 6 tablets gekocht , 3 voor de
ene kleuter klas en 3 voor de anderen
kleuterklas. In april krijgen waarschijnlijk
groep 7 en 8 ook tablets. Voor de rest
willen we graag dat de groepen ,de
stemmen van de speeltoestellen door gaan
geven aan de OR. En wilt de OR
luchtverfrissers regel in de wc. Verder
beginnen maandag 26 januari de CITO
toetsen. Dus dat weekend op tijd naar
bed!.
Groetjes de leerlingenraad

Leerling van de Pax Christi op
televisie
Aanstaande zondag 8 februari zullen om 9.20
uur Storm van Dijk uit groep 6 en zijn oudere
broer Thomas (oud-leerling van de Pax) te
zien zijn bij het VPRO programma "Bikkels".
Storm en Thomas zijn de afgelopen twee
maanden gevolgd door dit programma. Zij
hebben een ernstig zieke, geestelijk
beperkte broer en in het programma is te
zien hoe zij het leven met hem ervaren. Het
programma zal op een vrolijke manier ook de
ernst van alles belichten en de levenslust van
alle broers benadrukken!

zondag 8 februari, 9.20 uur, op NPO3
Zapp

Even voorstellen
Mijn naam is Vanity Haslinghuis (16 jaar)
en ik loop op maandag en dinsdag stage
bij groep 1-2 M/J van 2 februari tot juli.
Ik zit op het ROC Leiden en ik doe de
opleiding Onderwijsassistent, 1e jaars.
Ik ben een oud-leerling van de Pax
Christischool en ik vind het heel leuk dat ik
stage mag lopen bij de Pax.

Carnaval
In deze weekbrief geen informatie over het
carnaval van 13 februari a.s.
U ontvangt hiervoor een afzonderlijke brief.

