Schooljaar 2014-2015

week 8

Agenda
Verjaardagen
Deze week en in de vakantie zijn jarig:
20-02 Soyala de Kruyf (9 jaar)
21-02 Mohammed Ahrouch (12 jaar)
23-02 Timo Huijboom (5 jaar)
24-02 Sander Twaalfhoven (11 jaar)
25-02 Hafsa El Bouhassani (12 jaar)
26-02 Sophie Bezemer-Groube (5 jaar)
01-03 Colin ten Brink (12 jaar)

Maandag 16-02
Dinsdag 17-02
Woensdag 18-02
Donderdag 19-02
Vrijdag 20-02

Open Podium
Speelgoedochtend
kleuters
Afsluiting Kunstproject
kleuters 14.15 uur
Start van de vakantie om
14.30 uur

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Parochie gezinsdag
Carnaval
Wat een geweldig feest hebben wij gehad!
Alle kinderen waren leuk verkleed en hebben
spelletjes gedaan en gedanst.
Er was een paparazzi-fotograaf aanwezig die
foto’s gemaakt heeft. Houdt u de website in
de gaten? Daar zullen zij binnenkort
verschijnen.

Regel van de week
We luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Zondag 8 maart is er speciaal voor alle
gezinnen in de hele Rooms-Katholieke
parochie St. Jan de Doper een gezinsdag vol
activiteiten voor kinderen, jongeren en hun
ouders. De dag begint met een feestelijke
familieviering met pastoor Van Klaveren
om 11.00u in de H. Josephkerk aan het
Aalberseplein in Gouda. Ons jongerenkoor
zal de muzikale begeleiding verzorgen.
Daarna worden alle gezinnen uitgenodigd
om gezamenlijk te lunchen en is er een
activiteitenprogramma voor kleuters,
kinderen (6+), jongeren (12+) en
volwassenen. Voor baby’s zal er een crèche
zijn.
Het programma duurt tot 15.15u. Ook
jonge gezinnen zonder kinderen zijn
natuurlijk van harte welkom. De deelname
aan deze dag is gratis en aanmelden is niet
nodig. Wees welkom!

Kijkje in de keuken groep 6
In vervolg op meester Werner mogen de
ouders/verzorgers van de leerlingen van
groep 6 op dinsdag 17 februari om 8.30 uur
een les meemaken bij meester Frans.
U bent van harte welkom!

Tentoonstelling kleuters
Donderdagmiddag is er een tentoonstelling
van de kunstwerken die de kleuters hebben
gemaakt. Ouders en belangstellenden zijn
vanaf 14.15 uur welkom in de speelzaal.

Open Podium
Op woensdag 18 februari is er weer een
open podium. U bent van harte uitgenodigd
om te komen kijken. Rondom de kuil staan
stoelen voor u klaar, waar u kunt
plaatsnemen om lekker te gaan genieten
van de optredens van uw kind(eren).
Voor alle duidelijkheid; u mag alleen komen
kijken naar het open podium waaraan de
groep(en) van uw kind(eren) deelneemt.
Bij het open podium zijn broertjes en zusjes
die (nog) niet bij ons op school zitten ook
welkom!!! Hieronder de tijden wanneer de
voorstellingen zullen zijn.
Om 8.45 uur zijn de volgende groepen aan
de beurt: 1 M/J, 4, 5 en 8.
Om 11.30 uur zijn de overige groepen aan
de beurt: 1 M/P, 3, 6 en 7.

Speelgoedochtend kleuters
Woensdag 18 februari is het
speelgoedochtend voor de kleuters. De
kinderen mogen dan speelgoed van thuis
meenemen

Na de vakantie gaan wij werken over
lente/Pasen.

Nieuw bij ons op school
Bij Juf Jeannette en Juf Marja is Imraan
Aouad gestart.
Veel plezier bij ons op school.

Video en film
In verband met de wet op de privacy is het
niet de bedoeling dat er tijdens het open
podium en verjaardagen van de kleuters
gefilmd wordt.

Nationale Pannenkoeken dag 2015
27 maart aanstaande is het nationale pannenkoeken
dag! Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De ouderraad heeft de koppen bij elkaar gestoken
en…..?????
Wij gaan voor één middag van de Pax Christischool
het grootste pannenkoekenrestaurant van
Bodegraven maken.
Van 16:30 uur tot 18:30 uur is het restaurant
geopend, met een Life Cooking buffet en een Rad van
fortuin!
De verdere plannen worden nog uitgewerkt, maar wij
kunnen dit natuurlijk niet zonder uw hulp!






Wij zoeken ouders die vooraf pannenkoeken
willen bakken ( pannenkoekenmix wordt
aangeleverd)
Ouders die kunnen helpen met opbouwen
Ouders die kunnen helpen achter het Life
Cooking buffet/bar
Wij zoeken zes kookplaatjes
En het liefst willen we het inrichten met tafels
en bierbanken. Wie kan ons hieraan helpen?

U kunt zich aanmelden per email:
or.pax@degroeiling.nl
U helpt toch zeker ook????

Namens de ouderraad,
Pamela van der Winden en Femke Puister

