Schooljaar 2014-2015

week 17

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
23-04 Matthijs Klinckenberg (11 jaar)
25-04 Joy Bakker (7 jaar)

Maandag 20-04
Dinsdag 21-04
Woensdag 22-04
Donderdag 23-04
Vrijdag 24-04

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Sportnieuws
Korfbal
We hebben gekorfbald. 15 april de eerste
westrijd gespeeld en we hebben 0-0
gespeeld en we hebben de andere westrijt
gespeeld en we hebben 1-1 gespeeld. Ons
team, Pax Christi 1, bestond uit Bjorn
Aden, Josefien, Nina, Annemijn en Amal.
Pax christi 1 kreeg de eerste prijs.
Pax Christi 2 bestond uit Jasmijn, Emma,
Yasmine Chloë, Bilal, Amin en Martin. Zij
kregen de 3e prijs .
Het was leuk en gezellig en het ging
eerlijk.
Bjorn en Aden
groep 4
Begeleiders van alle teams, bedankt voor
jullie hulp en tijd.
De uitslagen en foto’s kunnen jullie vinden
op de website van AKV Vriendenschaar.
http://www.akv-vriendenschaar.nl

Zaterdag 25-04
Zondag 26-04
Maandag 27-04

MR vergadering
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
OR vergadering
Koningsspelen
Alle kinderen 12.30 uur
vrij

Koningsdag
Alle kinderen vrij

Koningsspelen groep 1 t/m 4
Vrijdag 24 april worden de kinderen van
groep 1-4 gewoon om 8.30 uur op school
verwacht.
Wij beginnen met een ontbijt, ieder kind
in de eigen groep. Om 9.50 uur openen
wij de koningsspelen met een dans op het
plein op het lied “Energie” van Kinderen
voor Kinderen. Daarna beginnen de
spelletjes.
Om 10.30 uur gaan de groepen 1-2 naar
de tumblingbaan in de Kuil (bij het
zwembad). De groepen 3-4 gaan om
11.15 uur hier naar toe.
Het zou leuk zijn als de kinderen deze dag
in een oranje t-shirt naar school komen.
(rood, wit of blauw mag ook). Een
makkelijke broek en luchtige kleding zijn
handig voor op de tumblingbaan.
Wij zijn blij met alle ouders die zich
opgegeven hebben om te helpen. Met
elkaar gaan wij er een leuke ochtend van
maken.
Wij hebben er zin in!!

KNVB Schoolvoetbaltoernooi
Na een geweldige overwinning vorige
keer spelen de jongens uit groep 5-6
aanstaande woensdag 22 april de
regiofinale van het KNVB voetbal
toernooi.
De regiofinale vind dit jaar plaats in
Bodegraven op het v.v. Rohda’76 veld.
Kom ze allemaal aanmoedigen zodat ze
een plekje in de landelijke finale kunnen
bemachtigen. Het toernooi start om
13:30 uur.
U komt toch ook????

Koningsspelen groep 5 t/m 8
Op vrijdag 24 april worden weer de
koningsspelen gehouden. De bovenbouw
gaat naar de Esto-velden waar de hele
ochtend in teams gestreden kan worden bij
diverse spellen.
Wij zijn nog druk bezig met de organisatie,
maar wij verklappen alvast dat er slagbal,
voetbal en lijnbal in zit. En nog een vierde
sport, maar dat horen jullie nog.
Het sportspektakel begint om 9.00 uur.
Kinderen komen op eigen gelegenheid naar
de sportvelden en verzamelen daar om 8.45
uur. Voor deze tijd is bewust gekozen. De
onderbouw start namelijk om 8.30 uur op
school. Zo geven wij ouders de gelegenheid
om eerst hun kleinsten weg te brengen om
dan eventueel mee te fietsen naar de Estovelden met hun bovenbouw kind.
De spelen duren tot 12.15 uur. Daarna
mogen de kinderen weer opgehaald worden
of op eigen gelegenheid naar huis.
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen
belegde broodjes, fruit en drinken. Ze hoeven
dus zelf niets mee te nemen.
De teams worden van te voren op school
gemaakt. De kinderen uit groep 5 tot en met
8 worden door elkaar ingedeeld.
Dinsdag 21 april maken de kinderen met hun
team kennis. Zij kunnen dan samen een
teamnaam verzinnen en een shirt maken
voor de koningsspelen. Wilt u op 21 april een
(oud) wit T-shirt meegeven?
Er hebben zich al veel ouders opgegeven om
die ochtend te helpen. Heel fijn. Op dit
moment hebben wij genoeg ouders. Deze
ouders krijgen binnenkort bericht waar zij zijn
ingedeeld en krijgen daarbij ook de
benodigde informatie.

Computerprogramma's via
surfspot
Als ouder van een leerling van de Pax
Christischool, kunt u via surfspot.nl
goedkoop aan licenties komen voor
bijvoorbeeld MS Windows, MS office of
een virusscanner.
Om hiervan gebruik te maken kunt u zich
aanmelden via http://www.surfspot.nl
Ga naar inloggen onder basisschool, kies
hier voor "nog geen account. Vul het
formulier in en verstuur dit. Na
bevestiging van ons krijgt u een inlog om
software te bestellen bij Surfspot.
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld voor
€ 10,- up-to-date zijn met uw office
pakket. Een virusscanner kost ca. € 13,-

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.

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.

