Schooljaar 2014-2015

week 12

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
16-03 Sanne Twaalfhoven (7 jaar)
21-03 Dewi Lakerveld (7 jaar)
22-03 Sytske Puister (12 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Maandag 16-03
Dinsdag 17-03
Woensdag 18-03
Donderdag 19-03

Vrijdag 20-03

Vergadering OR
Kijkje in de keuken
groep 1-2 M/P 8.30 uur
Dag van de Leerplicht,
groep 8 krijgt een les
vanuit de gemeente
Rapport mee
Zonsverduistering

Zaterdag 21-03
Zondag 22-03

Luizencontrole
Hoera, de gehele school is opnieuw
luizenvrij!!
Luizenmoeders, heel hartelijk bedankt
weer!

Koningsspelen
24 April a.s. worden de Koningsspelen
gehouden. Wij combineren deze dag met onze
sportdag.
De schooltijden voor deze dag zijn:
8.30 uur – 12.30 uur.

Zonsverduistering
Vrijdag a.s. willen wij met de gehele
school kijken naar de heel bijzondere
zonsverduistering.
Op school zijn slechts enkele speciale
brillen aanwezig. Mocht u deze thuis
hebben, wilt u deze dan meegeven aan uw
kind of anders 2 cd’s om te gebruiken als
zonnebril.

De middag zijn alle kinderen vrij!!

Regel van de week
We houden onze school en omgeving
schoon en netjes.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Kijkje in de Keuken
Donderdag 19 maart a.s. mogen de
ouders/verzorgers van groep 1-2 M/P
In de groep komen kijken.
U bent van harte welkom om 8.30 uur.

Pax in ontwikkeling
Tabletonderwijs in groep 6-7-8
Vanaf 1 april gaan de kinderen in groep 67-8 werken met snappet. Onze school
streeft altijd naar het beste leerresultaat
voor elke leerling en snappet sluit hier
mooi bij aan. Met Snappet heeft ieder
kind op een eigen tablet toegang tot lesen oefenmateriaal op het geschikte
niveau. Snappet is beschikbaar voor de
bovenbouw van het basisonderwijs. Het
sluit aan op de gebruikte lesmethodes en
is ondersteunend aan de leerkracht.
Snappet voordelen voor leerlingen en
leerkrachten:

Beste ouders,



Kom op 27 maart tussen
16.30 – 18.30 uur
pannenkoeken eten voor
een klein prijsje!!!



Consumptiebonnen
verkrijgbaar bij de kassa in
het restaurant.
Om 17.30 uur maken wij de
winnaars bekend
van de kleur- en
knutselwedstrijd
Iedereen is welkom dus
vraag je opa, oma, oom,
tante, nicht, neef, buren
enz. om ook te komen
smullen van een
pannenkoek



Verbeterd leerresultaat. Snappet
tabletonderwijs leidt tot betere
leerresultaten door verhoogde
motivatie en concentratie van de
leerlingen, hogere productie,
directe feedback en meer
individuele differentiatie.
Direct inzicht en overzicht.
Leerlingen zien hun voortgang en
leren met eigen leerdoelen te
werken. De leervoortgang van de
klas en de individuele leerlingen is
op ieder moment zichtbaar voor
de leraren. Dat helpt zowel direct
in de klas, als bij de evaluatie en
planning.
Meer tijdwinst. Snappet geeft rust
in de klas omdat alle kinderen
tegelijk op geschikt niveau aan het
werk zijn. Tabletonderwijs creëert
meer tijd voor instructie,
lesvoorbereiding en remediëring
door automatisch nakijken en
foutenanalyse.

Tot de zomervakantie wordt snappet
ingezet bij het vak rekenen.
Wij zullen dit regelmatig bespreken en
evalueren en bepalen of deze vorm past
bij de Pax Christischool.
Bent u nieuwsgierig loop dan gerust eens
binnen.

Sportnieuws

Opbrengst pannenkoeken
Zoals u heeft kunnen lezen zijn de
pannenkoeken en het drinken verkrijgbaar
voor een klein prijsje. De opbrengst komt
geheel ter beschikking van de Pax en zal
worden besteed aan het plein.

Vervolg Kijkje in de keuken
Noteert u alvast in uw agenda: groep 3
dinsdag 31 maart en groep 7 donderdag 9
april a.s.
Beide groepen 8.30 uur.

Vastenactie
Voor de vakantie heeft u een begeleidende
brief ontvangen bij het vastendoosje. In
deze brief staat dat het doosje al 29
februari ingeleverd moet worden. Dit maart
29 maart zijn. U kunt het doosje ook op
school inleveren.

De komende weken vinden er diverse
school sporttoernooien plaats.
Voetbal
Woensdag 25 maart doen we mee aan het
KNVB schoolvoetbal toernooi met 1 jongens
en 1 meisjes team uit groep 7-8. Woensdag
1 april gaan de jongens uit groep 5-6
voetballen. De brieven gaan maandag 15
maart mee. Opgeven kan t/m 19 maart.
Waterpolo
Zaterdag 28 maart gaan een aantal
leerlingen uit groep 4 en 5 waterpoloën, LET
OP de aanvangstijd van dit toernooi is
gewijzigd. Het start nu om 12:00.
Zaterdag 21 maart kunnen de kinderen die
zich hebben opgegeven een proeftraining
doen van 11:00 – 11:45
Korfbal
Woensdag 15 april is het school korfbal
toernooi voor groep 3 en 4. Ook hier
kunnen de kinderen zich t/m 19 maart
opgeven.

PalmPasen stok
Ook dit jaar willen we op Palmzondag
vanuit een feestelijke familieviering weer
PalmPasen stokken brengen bij zieken en
ouderen binnen onze
geloofsgemeenschap!
Wil jij hier ook aan mee doen?
We maken de PalmPasen stok op vrijdag
27 maart vanaf 15.15 uur op de Speel en
Werkhoeve. (kinderen van de Pax Christie
school kunnen om 15.00 uur al terecht ivm
het pannenkoek feest op hun school)
Onder leiding van vrijwilligers en evt een
van je ouders kun je een stok komen
maken. Je krijgt van ons een stok, een
palmtakje en een broodhaantje. Om de
stok te voorzien van de kleuren wit, groen
en geel zorgen wij dat er voldoende crêpe
papier aanwezig is. Zelf mag je lekkernijen
meebrengen om aan de stok te hangen.
Omdat wij moeten weten hoeveel stokken
we moeten meebrengen wil ik vragen om
je voor 23 maart aan te melden op dit
email adres lnothoog@xs4all.nl je
ontvangt dan enkele dagen voor de 27ste
nog een bevestiging.
We verwachten je dan ook op zondag 29
maart om 11.00 uur in de familieviering
voor Palmzondag. De stokken worden dan
gezegend en tijdens de viering is voor jullie
een kinderwoorddienst onder leiding van
Sandra. Voorganger in de viering is Pastoor
van Klaveren. Na de viering mag je je stok
wegbrengen naar een zieke of oudere
parochiaan, een adres krijg je van ons.

MR
Merel van Dijk heeft zich teruggetrokken als
voorzitter van de MR. Wij danken haar
hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid.
Met het zicht op volgend schooljaar zijn wij
op zoek naar 2 nieuwe leden.
Belangstellenden kunnen een keer een
vergadering meekijken.

Wilt u meer weten over de MR of een keer
een vergadering bijwonen dan kunt u een
MR-lid aanspreken of een mail sturen naar de
MR.
De MR-leden zijn: Marijke Teepe, Marja
Nieuwenhuijzen en Daniëlle Wansinck vanuit
het team. En Lenny Klinckenberg en Bianca
Jacobs als oudervertegenwoordigers.
Een mail sturen kan naar:
mr.pax@degroeiling.nl.

