Schooljaar 2014-2015

week 24

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
Pepijn Höcker (12 jaar)
Floor Jolink (10 jaar)
Femke Tammer (4 jaar)
Viktoria Tataridou (7 jaar)
Lotte van Dael (12 jaar)
Wiki Osadnik (9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Regel van de week
We houden onze school en omgeving
schoon en netjes.

Maandag 08-06

Dinsdag 09-06
Woensdag 10-06
Donderdag 11-06
Vrijdag 12-06
Zaterdag 13-06
Zondag 14-06
Maandag 15-06

Groep 4 buitenles aan
de sloof
Kamp groep 8
OR vergadering 20.00
uur
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Fietsles groep 3 en 4

Schoolarts groep 7

Welkom!
In de groep van juf Paulien en juf Martine
komt Femke Tammer.
Welkom en veel plezier bij ons op school!

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Schoolvoetbaltoernooi
Gezocht timmerhout
De kleuters willen de laatste weken van het
jaar nog even heel veel timmeren.
Wie heeft er timmerhout voor ons?

Schoonmaakavond kleuters
Wilt u de datum voor het schoonmaken bij de
kleuters alvast in uw agenda noteren?
Maandag 6 juli om 19.00 uur

Vorige week woensdag heeft groep 3 en 4
meegedaan met het voetbaltoernooi bij vv
Bodegraven.
We deden mee met 3 teams. Team A heeft 1
wedstrijd verloren en 4 gewonnen. Zij zijn
tweede geworden.
Team B heeft 1 wedstrijd gewonnen en 4
verloren. Zij zijn laatste geworden.
Team C heeft 1 wedstrijd gelijk gespeeld en
verder alles gewonnen. Zij zijn eerste
geworden. Zij kregen een gouden beker. Alle
kinderen kregen een vaantje.
Het was heel erg leuk en gezellig. Iedereen
kreeg ook drinken en snoepjes.

Techniek toernooi
Vier kinderen uit groep 6 (Marc Jacobs, Bouke Schaap, Storm van Dijk en Max Bakker) hebben
émeegedaan aan het Techniektoernooi in het Openluchtmuseum in Arnhem.
Groep 6 heeft meegedaan aan: Kijk om een hoekje. De opdracht was om een lichtje aan de andere
kant van een plank te krijgen. Met zo weinig mogelijk spiegeltjes zo’n groot mogelijke afstand
afleggen. Van alle scholen die meededen heeft de Pax Christi de 1e plaats gewonnen.
Groep 7-8 deed ook mee met het project: Bouw je bodem. Zij hebben de 3e plaats gewonnen.

Leerkracht

Dagen

Groepsindeling 2015-2016

Groep 1-2

juf Marja
juf Jeannette

ma,di,woe, do, vrij

Wij hebben de verdeling van de
leerkrachten voor volgend schooljaar
gemaakt.
Zoals u kunt zien hebben wij een vacature
openstaan. Helaas gaat juf Martine ons
verlaten. Zij is toe aan een nieuwe
uitdaging en heeft een leuke baan
gevonden op basisschool de Bron in
Reeuwijk.
Wij wensen haar veel plezier en succes
met haar nieuwe baan.
Volgende week starten de eerste
sollicitatie gesprekken wij hopen snel de
nieuwe juf of meester aan jullie voor te
kunnen stellen.

Groep 1-2

juf Paulien

di t/m vrij

juf Jeannette

ma

juf Leonie

ma, di, woe

juf Daniëlle

do en vrij

juf Marijke

ma t/m do

juf Marie-José

vrij

De indeling van de leerkrachten van de
groepen 7 en 8 is in dit overzicht niet
definitief.

I.v.m de vacature is het nog mogelijk
dat daar wat geschoven gaat worden.

Groep 3

Groep 4

Groep 5

meester Werner ma t/m Vrij

Groep 6

meester Frans

ma t/m do

juf Wil

vrij

juf Colynda

ma, woe, do en vri

juf Wil

di

juf Evelien

ma, di, woe

Groep 7

Groep 8

Interne vacature do en vrij
Verkenners

juf Wil

do

