Schooljaar 2014-2015

week 21

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
21 mei Rick Duthler (7 jaar)
22 mei Jelle van Veldhuizen (11 jaar)
23 mei Hajar Kalleche (4 jaar)
23 mei Mara Verschut (10 jaar)
24 mei Daan Smit (9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Nieuw op school

Maandag 18-05
Dinsdag 19-05
Woensdag 20-05

Donderdag 21-05
Vrijdag 22-05
Zaterdag 23-05
Zondag 24-05
Maandag 25-05

Luizencontrole
Dans groep 5 t/m 8
Striptekenen groep 7-8
Bravo vlieger maken
14.00-15.30 uur
Dans groep 3-4
Striptekenen groep 7-8
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Alle kinderen vrij

Te koop: tafels en stoelen

In de groep van juf Marja en juf Jeannette
komt Hajar Kalleche.

In het lokaal naast groep 3 staan stoeltjes en
tafeltjes die wij niet meer gebruiken.

Veel plezier bij ons op school.

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen
deze te kopen.
Heel leuk voor thuis bijv. in de speelhoek van
de kinderen.
Een stoeltje of tafeltje kost € 10,-.
Een setje (stoeltje en tafeltje) kost € 15,-.

Schoolfotograaf
Volgende week dinsdag en woensdag komt
de schoolfotograaf weer.
De indeling is als volgt:
Dinsdag: Gr 1-2 M/J, 3, 5, 8
Woensdag: Gr. 1-2 M/P, 4, 6, 7
Voor de foto is het altijd leuk om kleurige
kleding aan te trekken.
Woensdagmiddag is er vanaf 12.30 uur
gelegenheid om met broertjes/zusjes op de
foto te gaan. De intekenlijst hangt bij de
hoofdingang.

U kunt zich wenden tot juf Chanine of juf
Carla.
Komt u even kijken??
Uiterste verkoopdatum is vrijdag 29 mei

Foto’s in schoolgids en op website
Binnenkort gaan wij starten met de
voorbereidingen voor de nieuwe schoolgids
en website. Wij zijn gewend daar foto’s van
het schoolleven in op te nemen. Mocht u
bezwaar hebben tegen het publiceren van
foto’s waarop uw kind te zien is in de
schoolgids en op de website, wilt u dat voor
29 mei aan ons kenbaar maken.
info.pax@degroeiling.nl)

Voetbaltoernooi groep 3-4
Op woensdag 3 juni organiseert
voetbalvereniging Bodegraven een
voetbaltoernooi voor jongens en meisjes van
groep 3 en 4.
Het toernooi begint om 13.30 uur en duurt tot
ongeveer 16.30 uur.

Fietsexamen groep 7
Op 16 april had groep 7 theoretisch
verkeersexamen. Het ging goed, er kwamen 2
vrouwen langs om de boekjes te geven. Die
ging groep 7 maken er waren 7 hoofdstukken
maar je moest er 4 van maken, alle hoofdstuk
zijn 5 vragen. Je mocht niet kiezen welk
hoofdstuk je wil maken deze hoofdstukken
moest je maken en dat zijn hoofdstuk 4,5,6,7
en als je klaar was mocht je aan de
achterkant een spel maken. Je mocht circa 20
minuten over doen. En als je helemaal klaar
was mag het boekje inleveren. Als iedereen
klaar was gingen ze naar de volgende school.
En dan kregen we nog het praktisch
verkeersexamen. toen ging groep 7 naar de
Willibrord fietsen, want daar gingen we van
start een rondje fietsen. Om Bodegraven /
Broekvelden fietsen. Over een rondje deed je
circa 20 minuten over. En als iedereen heeft
gefietst dan gingen we terug naar school.
Sander Twaalfhoven

U kunt uw kind opgeven door meegegeven
strookje in te vullen en dit in te leveren bij de
groepsleerkracht.

Gevonden voorwerpen

Dit jaar kunnen de kinderen die zich hebben
opgegeven 1 of 2 trainingen ter voorbereiding
volgen. Deze trainingen worden gegeven
volgens het systeem de Complete techniek en
zijn op woensdag 20 en 27 mei van 14:00 –
15:00.

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.

Het strookje moet uiterlijk ingeleverd zijn op
woensdag 20 mei.

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.

Wij hopen op veel aanmeldingen!

Luizencontrole
Woensdag is er weer de luizencontrole voor
alle groepen.
Het is voor de luizenmoeders erg prettig als
uw kind deze dag geen vlechten of gel in het
haar heeft.
Wilt u hier rekening mee houden?

Op de tafels bij de hoofdingang ligt alles
uitgespreid. Komt u kijken en neemt u mee
wat van u is.
Aanstaande vrijdag zullen de spullen die nog
niet zijn meegenomen worden geschonken
aan een goed doel.

Regel van de week
We praten op een vriendelijke toon met
en over elkaar.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

