Schooljaar 2014-2015

week 16

Agenda
Verjaardagen

Maandag 13-04
Dinsdag 14-04

Deze week zijn jarig:
14-04 Batuhan Aksit (12 jaar)
17-04 Kristie Rijnbeek (12 jaar)
19-04 Safira Ifrandi (8 jaar)

Woensdag 15-04
Donderdag 16-04

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Stichting 4 mei
Op 4 mei organiseert de Stichting een
Stille Tocht vanaf het Raadhuisplein,
vertrek kwart over zeven naar
begraafplaats Vredehof aan de
Noordzijde. Daar zal aansluitend de
herdenking plaatsvinden. Tijdens deze
herdenking is er muziek, zal burgemeester
Van der Kamp een toespraak houden en
worden er kransen gelegd. Na het 8uur
moment, Last Post en het Wilhelmus
wandelen de aanwezigen richting de
Wierickerschans. Vanuit Nieuwerbrug
wandelt men ook richting de Schans. Daar
aangekomen zal er een rondgang over de
Schans zijn, waarbij de bezoeker een
wandeling door de tijd maakt. Beelden van
1940 tot 2015. De kletzmerband Di Grine
Hertski zal die avond optreden in een van
de markthallen.

Vrijdag 17-04
Zaterdag 18-04
Zondag 19-04
Maandag 20-04

Kijkje in de Keuken bij
groep 8 8.30 uur
Dans groep 1-2
Theorie verkeersexamen
groep 7
Kijkje in de Keuken bij
groep 4 8.30 uur
Dans groep 3-4

MR vergadering

Eerste Heilige Communie
Afgelopen zondag heeft Jasmijn uit
groep 4 haar Eerste Communie gedaan.
Het was een feestelijke viering en een heel
gezellige dag.
Hieronder het verhaaltje van Jasmijn en
Emma
De Eerste Communie
Jasmijn gin de irste communie doen,
en we kreegen ook nog een boekje,
en we gingen de tafel op zetten,
en Jasmijn ging de kollekte schaal doen.
Jasmijn ging ook nog vorleezen.
Er waaren nog 11 kinderen die ook hun
communie gingen doen
en op het eind gingen we nog fotos maaken.
Jasmijn en Emma

Logopedie
Mijn naam is Esther Polet. Ik werk al bijna 7
jaar, met veel plezier, als logopedist bij de
GGD. In het verleden heb ik gewerkt in
Gouda, Waddinxveen en de laatste jaren in
de gemeente Zuidplas. Nu voor het eerst in
Bodegraven op twee scholen. Ik verzorg de 5jarigen screening en doe logopedisch
onderzoek op indicatie (groep 1 t/m 8). Naast
mijn werk bij de GGD werk ik in een
logopediepraktijk in Gouda, waar ik ook
woon. Ik zal op de maandag (ochtend of
middag) op de Pax Christischool aanwezig
zijn.
Met vriendelijke groet,

Schoolvoetbaltoernooi
Op 1 april de hadden wij een
schoolvoetbaltoernooi. Alle wedstrijden
gewonnen en één wedstrijd 1-1 gespeeld.
En dat was tegen vogelnest. Toen moest
goede herder tegen vogelnest en toen werd
het 2-1 voor goede herder.en toen wonnen
we het toernooi . en toen gingen wij de
overwinning vieren. In de kleedkamer. En
de meester was er ook. Maar dat was niet
alles . we moeten nog een toernooi.
Geschreven door Hussein, Ivano en Ian
(groep 5)

Esther Polet, logopedist
GGD Hollands Midden,
Jeugdgezondheidszorg
T
088- 308 45 64
E
epolet@ggdhm.nl

Sportnieuws
Korfbal
Woensdag 15 april is het korfbal toernooi
voor scholen! Dit is voor de jongens en
meisjes uit groep 3 en 4. Het toernooi
begint om 13.15 en duurt tot ongeveer
16.30 uur. Het is bij Vriendenschaar aan de
Groene Zoom.
De volgende teams zijn er gemaakt:
Team 1: Annemijn, Josefien, Aden, Nina,
Bjorn en Amal
Team 2: Martin, Bilal, Amin, Chloë, Jasmijn,
Emma en Yasmine
Maandag 13 april is er voor alle deelnemers
een training van 18:30 tot 19:30 uur bij
Vriendenschaar. Alle kinderen zijn hiervoor
opgegeven! Dit is echt altijd heel leuk! Ook
voor eventuele broertjes of zusjes!
Groep 3 en 4, veel succes!

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.
De middag zijn alle kinderen vrij!!

Regel van de week
We lopen rustig door de school en in de
lokalen.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

