Schooljaar 2014-2015

week 25

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
19-06 Amin Dehmani (5jaar)
19-06 Finn de Heij (6 jaar)
20-06 Amin El Hajjioui (5 jaar)

Maandag 15-06
Dinsdag 16-06

Woensdag 17-06

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Donderdag 18-06

Timmerhout
De kleuters kiezen graag de timmertafel. Dat
kan alleen maar als er hout is om te
timmeren. Dit schooljaar hebben wij een
aantal keren een container vol met mooie
stukken hout gekregen van de vader van
Anouk en Esmay de Kamper.
Sander, heel erg bedankt hiervoor!!!!!!!!

Vrijdag 19-06
Zaterdag 20-06
Zondag 21-06

Schoolarts groep 7
Schoolarts groep 7
Dans groep 1 en 2
Dans groep 3 en 4
Leerlingenraad bezoekt
de Tweede Kamer
Groep 3 bezoekt het
Streekmuseum in
Reeuwijk
Groep 6 bezoekt de
bibliotheek
Schoolarts groep 7

St. Jan de Doper feest
Boskoop 11.00 uur

Maandag 22-06

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

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

Beste kinderen!
Zondag 21 juni viert de hele parochie feest:
Het is dan Sint Jan de Doperdag.
Op deze zondag is er maar op één plek een viering: om 10.00 uur in de H. Joannes de
Doperkerk, A.P van Neslaan 50 in Boskoop. We vieren de ‘naamdag’, een soort verjaardag van
Sint Jan. Maar ook maken we van deze viering de Blijf-dit-doen viering, voor alle kinderen die
hun eerste heilige communie en vormsel hebben gedaan.
We nodigen daarom iedereen, van jong tot oud, uit om naar dit feest te komen en mee te
vieren! Alle vijf pastores gaan voor. Er zijn misdienaars uit alle kerken. De jongeren verzorgen
een deel van de viering. Een groot koor met zangers uit de hele parochie komt zingen.
Natuurlijk zingen we ook het Blijf dit doen lied en het Johannes de Doperlied.
Speciaal voor alle kinderen: er is Kinderkerk voor kinderen van groep 1 t/m 3,
Kinderwoorddienst voor kinderen uit groep 4 t/m 7 en Tienerkwartier voor groep 7 en ouder.
Voor de allerkleinsten is er crèche.
Na de viering is er gezellig koffie, thee en limonade. We vragen iedereen om koek of taart te
bakken (kopen mag ook  ) en mee te nemen, om dit lekker met elkaar kunnen delen. Er wordt
gezorgd dat er spelletjes te doen zijn voor jullie. Hopelijk is het mooi weer, want dan kan dit
allemaal op het plein.
We hopen dat jullie allemaal weer komen, zoals vorig jaar, toen het ook een groot feest was
met heel veel kinderen!
Dus: graag tot ziens,
Het pastoraal team

Gezocht: Strijkijzer!!!
In groep 3 zijn de kinderen regelmatig druk
in de weer met strijkkralen. Wij zijn op
zoek naar een strijkijzer om de
kunstwerkjes aan elkaar te strijken. Heeft u
een strijkijzer dat u niet meer gebruikt?
Groep 3 zal er blij mee zijn.
Ook strijkkralen zijn van harte welkom!!!
U kunt de spullen kwijt in groep 3.

Hulpouder bedankmiddag
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de
hulpouder bedankmiddag op 3 juli a.s.?
Wilt u dan niet vergeten aan ons door te
geven of u wel of niet aanwezig zult zijn?

