Schooljaar 2014-2015

week 28

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
06-07 Zakaria Ahrouch (8 jaar)
07-07 Quinn Maassen (9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Schoonmaakavond kleuters
Vanavond is het zover: de jaarlijkse
schoonmaakavond bij de kleuters!
U komt toch ook!!! Maandag 6 juli om 19.00
uur
Dank u wel!!

Laatste schooldag 10 juli
Op vrijdag 10 juli is het alweer de laatste
schooldag van dit schooljaar en dat willen we
vieren.
In de ochtend kunnen de kinderen in de
pauze iets lekkers krijgen op het schoolplein
en springen op het springkussen.

Maandag 06-07

Dinsdag 07-07
Woensdag 08-07
Donderdag 09-07
Vrijdag 10-07

Verjaardag juffen groep
7 en 8
Schoonmaakavond
kleuters
Dans groep 1-2
Eindfeest groep 8
Rapport mee
Musical groep 8
Laatste schooldag
12.15 uur VAKANTIE!!

Hartelijk dank namens de
Ouderraad!!
Ieder jaar staan er vele activiteiten op het
programma, die door de ouderraad
georganiseerd worden.
En wat waren wij blij met het grote aantal
ouders dat zich had aangemeld te willen
helpen bij deze activiteiten!
Het is fijn om, samen met ouders, de
kinderen een fijn Sinterklaasfeest, Kerstfeest,
Carnavalsdisco, Paasfeest en nog veel meer
te kunnen bezorgen.
Wij willen alle hulpouders hartelijk bedanken
en hopen volgend jaar weer op jullie hulp
tekunnen rekenen.

En ook van groep 8 nemen we op een leuke
manier afscheid nemen met de hele school.
Vanaf 11.45 uur zijn de ouders, broertjes en
zusjes welkom op het schoolplein voor
koffie, thee of limonade en wachten we de
kinderen op om de zomervakantie te
beginnen om 12.15 uur.

Namens alle leden van de ouderraad,

De kinderen hoeven deze dag dus geen fruit
of drinken mee te nemen.

Femke Puister
Voorzitter

Groepsbezetting schooljaar 2015-2016 vanaf augustus
1-2
1-2
3
4
5
6
7
8

Juf Marja maandag t/m woensdag, en juf Jeannette op donderdag en vrijdag
Juf Paulien dinsdag t/m vrijdag, en juf Jeannette op maandag
Juf Leonie maandag t/m woensdag en juf Daniëlle op donderdag en vrijdag
Juf Marijke maandag t/m donderdag en juf Marie-Jose op vrijdag.
Meester Werner maandag t/m vrijdag
Meester Frans op maandag t/m donderdag, juf Wil op vrijdag
Juf Jacoline op maandag en dinsdag en juf Colynda op woensdag, donderdag en vrijdag
Juf Evelien op maandag t/m woensdag en vrijdag en juf Wil op donderdag
De vacature in groep 7 wordt ingevuld door juf Jacoline Minnee. Zij is een bekende van de
school. Tot vorig jaar werkte zij als leerkracht al bij ons op de Pax Christischool.

Overige taken, bezetting en dagen waarop dit gebeurt:
Intern begeleider:

Jeannette
Kastelijn
Colynda
Immerzeel

dinsdag
dinsdag

Leerlingbegeleiding:

Lia de wit
Colynda
Immerzeel

Talentcoach:

Wil Boeschoten dinsdag

Conciërge:

Henk Baars

vrijdagochtend

Administratief
medewerker:

Carla v.d. Lans

maandag, dinsdagochtend en
donderdag

Directeur:

Chanine Noura maandagochtend, dinsdag, donderdag
en vrijdag
Wil Boeschoten woensdag

Coördinator:

dinsdag en donderdag
maandag

Lokaalindeling
Nieuwe groep 4 gaat naar het huidige lokaal van groep 8
Nieuwe groep 5 gaat naar het huidige lokaal van groep 4 (kinderen huidige groep 4 blijven dus in hetzelfde
lokaal, meester Werner verhuist naar beneden)
Nieuwe groep 8 gaat naar het huidige lokaal van groep 5
Alle andere groepen blijven in het huidige lokaal.

Kijkje in de Keuken

Bedankt!!

In het begin van het nieuwe schooljaar zal
er direct gestart worden met het kijkje in de
keuken.
De leerkrachten zetten de deuren van de
klas weer open en zullen deze eerste keer
ook wat uitleg geven over de groep en gang
van zaken.

Wij willen u bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en voor alle hulp
die we van velen van u mochten
ontvangen. Wij willen voor u een
laagdrempelige school zijn, dat betekent
dat wij goed contact tussen ouders en
school heel belangrijk vinden.

Dinsdag 1 sept 8.30-9.15 uur
Groep 6
Woensdag 2 sept 8.30-9.15 uur Groep 5
Donderdag 3 sept 8.30-9.15 uur Groep 7

Wij wensen u en uw kinderen alvast een
hele fijne en zonnige vakantie toe.

Dinsdag 8 sept 8.30-9.15 uur
Woensdag 9 sept. 8.30-9.15 uur

We hopen iedereen weer gezond terug
te zien op woensdag 26 augustus.

Groep 4
Groep 8

Donderdag 10 sept. 8.30-9.15 uur Groep 3

Tot vrijdag op het plein!

De kleutergroepen zullen werken met een
intakelijst die begin van het schooljaar bij de
deur van de klas hangt.
Bij juf Marja en juf Jeannette is het kijkje in
de keuken op dinsdag 22 sept. of vrijdag 25
sept.
Bij juf Paulien en juf Jeannette op woensdag
16 september of donderdag
17 september.

Team Pax Christischool

Regel van de week
We lopen rustig door de school en in de
lokalen.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Vakanties en vrije dagen
2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
juni week
Zomervakantie

19 t/m 23 oktober 2015
21 december 2015 t/m
1 januari 2016
22 februari t/m 4 maart
2016
25 maart 2016
28 maart 2016
25 april t/m 6 mei 2016
16 mei 2016
13 t/m 17 juni 2016
11 juli t/m 19 augustus 2016

Studiedagen
24 en 25 augustus
7 oktober 2015
Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.

