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Ouderavond social media
Op donderdagavond 7 februari hebben we, op verzoek van de MR, een
avond over social media gehouden. Deze avond is georganiseerd met
hulp van de gemeente, Iriszorg en bureau Halt.
De opkomst vonden we wat tegenvallen, maar misschien was
onvoldoende duidelijk dat iedereen van harte welkom was. Ook de
kinderen van groep 7/8 waren uitgenodigd en zij hebben onder leiding
van de jongerenwerker hierover gesproken en spellen gespeeld.
De avond werd door de aanwezigen als zeer zinvol ervaren, zeker voor
herhaling vatbaar! U krijgt t.z.t. weer een uitnodiging, we hopen u dan te
mogen begroeten.

Rapport
Op vrijdag 22 februari a.s. krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8
het rapport mee.
De week erop zullen de gesprekken over de rapporten volgen. U wordt
hiervoor uitgenodigd middels een apart briefje. De gesprekken zijn voor
alle ouders, ook voor de ouders van groep 1/2.

Carnaval
Op vrijdag 1maart barst het Carnaval los op onze school.
Het programma is inmiddels met de organisatoren doorgesproken.

Programma vrijdag 1 maart:
Alle kinderen mogen in carnavalskleding op school komen. Net als vorig
jaar zijn geweren, pistolen, e.d. verboden. Let u a.u.b. ook op kleine
voorwerpen, die kunnen makkelijk kwijt raken en dat is voor de kinderen
toch een teleurstelling.
8.20: inloop
8.30: start van de schooldag in de eigen groep met allerlei activiteiten.
12.00: lunch met eigen lunchpakket en drinken
TIP: neem voor deze ene keer een pakje drinken en brood in een zakje
mee: dan zit de tas niet zo vol en kunnen we deze makkelijk in de tent
bewaren.
De tassen worden bewaard in een grote bak, per groep in een paar grote plastic zakken zodat ze
makkelijk te vinden zijn.

12.45: in lawaaioptocht lopend naar de feesttent
NB: de evt. fietsen blijven op school staan. De kinderen kunnen die zelf na afloop ophalen.

In de feesttent krijgen de kinderen ranja en wat lekkers van de
Carnavalsvereniging.
Er is een disco aanwezig . Ook zijn er twee ballonnen clowns en kunnen
de kinderen zich laten schminken.
14.00: Einde
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen vanaf 13.45 uur worden
opgehaald in de tent. Meld het bij de leerkracht, we houden lijsten bij
zodat we overzicht kunnen houden en niemand in de drukte kwijt raakt.
Vanaf 14.00 uur houdt het toezicht van de school op, u kunt zelf met uw
kind uit groep 5 of hoger afspreken of hij/zij naar huis moet of langer
mag blijven.

Groente en fruit
Het fruit van deze week bestaat uit:
Woensdag: een mandarijn
Donderdag: een stuk komkommer
Vrijdag: een 1/2appel

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
Woensdag 20-02: Benjamin Maalderink (groep 3)
Maandag 25 februari: Nina Reulink (groep 6)
Dinsdag 26 februari: Xander Kroesen (groep 1)
Woensdag 27 februari: Lenn Mars (groep 4)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda
21 februari:

MR vergadering (start 20.00 uur op school)

22 februari:

Rapport mee (groep 3 t/m 8)

25/2 t/m 28/2:

Rapportgesprekken

1/3:

Carnaval

4/3 t/m 8/3:

Carnavalsvakantie

11/3:

Nieuwsroos 13
Start project thema: Leonardo Da Vinci en de
Renaissance: over o.a. uitvindingen, kunst en cultuur.
We ’s middags starten gezamenlijk in de hal met het
thema. In de Nieuwsroos van 11/3 ontvangt u nadere
informatie.

13/3:

Boomfeestdag groep 7/8
Bibliotheekproject ‘Kleine ezel’ in groep 1/2. Ouders
zijn van harte welkom vanaf 8.45 uur.

Bijlagen: 2 (korfbal en voetbal)

Kom jij meedoen?!
Op dinsdagavond 5 maart wordt er door korfbalvereniging S.E.V. Zelhem een korfbalinstuif
georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De korfbalinstuif zal plaats vinden in
sporthal de Pol (Vincent van Goghstraat 72, Zelhem) van 18.30-19.30 uur. Weet je nog niet welke sport
je moet kiezen? Heb je altijd al een keer een bal in de korf willen gooien of lijkt het je gewoon leuk om
een keer mee te komen doen? Dan ben je van harte welkom! De training is vrijblijvend en bedoeld om
op een leuke manier door middel van verschillende korfbalspelletjes kennis te maken met korfbal. De
training staat onder leiding van een ervaren korfbaltrainer. Neem vooral een vriendje of vriendinnetje
mee, dan maken we er samen een leuke training van. Tot dan 

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van de voetbalvereniging.
Indien u, samen met de kinderen een team wilt maken, dan kunt u dit kortsluiten met de leerkracht van
uw kind. De organisatie ligt i.p. bij de ouders, wij willen natuurlijk wel helpen, daar waar mogelijk.
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Op dinsdag 9 april 2019 zal het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi Hengelo/ Keijenborg plaatsvinden op
de velden van V. en A.V PAX.
De wedstrijden starten om 14.30, rond 17.15 zal de prijsuitreiking zijn.

Ik wil graag weten welke teams er dit jaar mee doen in de volgende categorieën:
Jongens A
Jongens B
Meisjes A
Meisjes B
Let op: zowel de jongens als meisjes spelen 8x8 op een half veld! De KNVB heeft dit ingevoerd n.a.v de
wijzigingen in het amateurvoetbal. Bij de jongens mogen ook meisjes mee doen, bij de meisjes mogen
GEEN jongens mee doen. Bij elk team dient een leider (18+) aanwezig te zijn. Alleen bij voldoende
deelname zal iedere categorie door kunnen gaan.
Omdat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden, wil ik jullie vragen om per school 1
scheidsrechter te leveren!!! Graag de naam van de scheidsrechter doorgeven bij het aanmelden van
de teams. Dit mogen oudere broers/ zussen zijn die ervaring hebben met fluiten. Ouders, ooms/ tantes
of bijv. de buurman mag natuurlijk ook.
Ik hoor het graag als er ouders zijn die willen helpen met de organisatie van het toernooi.
Uiterlijk maandag 18 maart moeten de teams/ scheidsrechter bij ondergetekende aangemeld zijn!!!
De regiofinales zijn op woensdag 15 mei in Eerbeek.

Met vriendelijke groet,
Monique Bruil
Wedstrijdsecretariaat pupillen
Jeugd V. en A.V. Pax
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