Schooljaar 2014-2015

week 18

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
27-04 Elise Zaal (9 jaar)
27-04 Thijs van Kints (4 jaar)
28-04 Mimi Bachir (8 jaar)
29-04 Daan Smit (7 jaar)
In de vakantie zijn jarig:
02-05 Nina Buist (8 jaar)
05-05 Iman Dehmani (7 jaar)
06-05 Bridget Zwep (5 jaar)
14-05 Jasmijn Twaalfhoven (8 jaar)
16-05 Zarah Vos (10 jaar)

Maandag 27-04
Dinsdag 28-04
Woensdag 29-04
Donderdag 30-04
Vrijdag 01-05

Zaterdag 02-05
Zondag 03-05
Maandag 04-05

Koningsdag
Alle kinderen vrij
Verkeersexamen praktijk
groep 7
Kijkje in de Keuken
groep 7
8.30 uur
Speelgoedmiddag
kleuters
Groep 4 bezoekt de
bibliotheek

Vakantie t/m 17 mei

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Koningsspelen
Nieuw op school
In de groep van juf Martine en juf Paulien
is Thijs van Kints gekomen.
Veel plezier bij ons op school.

Speelgoedmiddag
Vrijdag 1 mei is het speelgoedmiddag voor
de kleuters. Zij mogen speelgoed mee van
huis naar school nemen. Liever geen
kostbaar of klein speelgoed dat snel
kwijtraakt.

Afgelopen vrijdag hebben wij de
Koningsspelen gehouden.
Wat een succes!!
Zowel bij de onderbouw als bij de
bovenbouw is alles gezellig en goed
verlopen. Dit had niet kunnen
plaatsvinden zonder de hulp van heel veel
ouders, verzorgers en de cursisten van de
taalklas.
Heel hartelijk bedankt!!
Wij hopen dat u er ook van genoten heeft.

.

Moederdag
Aan het einde van de week nemen de
kinderen een moederdagcadeautje mee
naar huis. Natuurlijk mogen de moeders
dit pas op 10 mei uitpakken. Tot die tijd
het cadeautje dus goed verstoppen
allemaal.

Stagiaire
Mijn naam is Linda v.d. Helder. Tot aan de
zomervakantie kom ik stage lopen in groep
5 bij meester Werner. Ik heb al een
opleiding onderwijsassistent gedaan en ik
doen u de Pabo.
Ik heb erg veel zin om stage te lopen bij de
Pax Christi.

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.

Gevonden voorwerpen
KNVB schoolvoetbaltoernooi groep
5-6
We hadden 4 wedstrijden gespeeld alles
gewonnen en 1 wedstrijd gelijk. de
moeilijkste wedstrijd was tegen de
Willibrord.
We zijn op de 3e plaats geëindigd. We
kwamen 1 doelpunt te kort om de finale
te mogen spelen.
We waren toch een beetje blij.
Wanneer we hadden gescoord kwam
iedereen het veld oprennen. Er kwamen
heel veel ouders en kinderen uit de klas
kijken.

Regelmatig worden shirtjes, broeken,
tassen e.d. vergeten mee te nemen door
de kinderen.
Wij verzamelen al deze gevonden
voorwerpen in een speciale bak. Hier
kunt u altijd in kijken als u iets kwijt bent.
De speciale bak is echter zo vol, dat wij u
de gelegenheid willen geven om te kijken
of er nog spulletjes van u bij zitten.
Op de tafels bij de hoofdingang ligt alles
uitgespreid. Komt u kijken en neemt u
mee wat van u is.

Regel van de week
Dat was wel leuk.
Hussein en Ivano

We zorgen goed voor elkaar en voor
onze spullen en helpen daarbij als dat
nodig is.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

