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Schoolfotograaf
Vrijdag 8 april a.s. is een belangrijke dag, want …………… de
schoolfotograaf komt.
De foto’s worden dit jaar gemaakt door fotograaf Koch.
Wij beginnen om 8.20 uur direct met broertjes/zusjes foto’s met
kinderen die niet op de Pax zitten.
Later op de dag zullen de broertjes/zusjes die wel op de Pax zitten
met elkaar worden gefotografeerd. U hoeft hier niet bij aanwezig
te zijn.
Dit jaar is er geen intekenlijst, maar kunt u gewoon aansluiten in de
rij bij de kleutergymzaal.
Hieronder een klein stukje van de website van Koch.
We zijn een familiebedrijf uit Baarn, met 80 jaar ervaring in het
maken van spontane schoolfoto’s van schoolkinderen door het
hele land. We zijn niet voor niets de grootste schoolfotograaf
van Nederland. Voor de beste foto’s zoeken onze
schoolfotografen elke dag weer naar een klik met de kinderen.
Op een goede schoolfoto staat een kind namelijk zo echt
mogelijk, zonder gespannen lachje.

Nieuwe leerling
In groep 1-2 van juf Paulien/Jeannette/Ani is gekomen Alisson
Gonzalez Velasco.
Hartelijk welkom Alisson en veel plezier bij ons op school!!

Jarigen
01 april Wiktoria Trefler gr. 4
02 april Boris Maas gr. 1-2 M/J
02 april Emily van Vliet gr. 7

Stagiaire
Van maandag 4 april t/m vrijdag 8 april komt Asma Achkif mee
draaien in de groep van juf Paulien en juf Ani. Asma zit in de
vierde klas van het Scala college. Het doel van het mee draaien
in de groep is zicht krijgen op het beroep leerkracht en
verschillende aspecten van arbeid.

Van harte gefeliciteerd!
Goede doel - Zonnebloem
Weet u nog dat wij kerstkaarten gemaakt en verkocht hebben.
Een deel van de opbrengst was voor een goed doel. Dit jaar is
ons goede doel De Zonnebloem.
Vrijdag 1 april a.s. om 10.00 uur wordt er een symbolische
cheque overhandigd aan de heer Joost Rooms van de
Zonnebloem Bodegraven.
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Koningsspelen 2016
De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 22 april.
Wij starten om 8.30 uur met een ontbijt op school, om daarna
flink aan het sporten te gaan.
Groep 1 t/m 4 hebben na het ontbijt in en rond de school
spelletjes. Om 12.15 uur komt er voor deze groepen een einde
aan de Koningsspelen 2016. De ouders kunnen de kinderen om
dit tijdstip komen ophalen.
Het sportieve gedeelte voor groep 5 t/m 8 wordt dit jaar
georganiseerd door de buurtsportcoaches. Wij beginnen voor
deze groepen op school met een ontbijt en vervolgens zullen de
leerlingen op verschillende locaties in Bodegraven gaan sporten
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Na 12.00 uur mogen de
ouders/verzorgers de kinderen ophalen op de locatie waar ze
hebben gesport. Informatie over die locatie volgt nog.
Voor deze dag hebben wij wel enige hulp van ouders nodig. Voor
groep 1 t/m 4 zijn er ouders nodig die het ontbijt klaarzetten en
daarna helpen bij de spelletjes. Vanaf deze week hangen er
inschrijflijsten op de deur bij de groepen.
Voor groep 5 t/m 8 zijn wij op zoek naar ouders die met groepjes
kinderen kunnen meefietsen naar de sportlocatie. Op de
sportlocatie is de begeleiding van de spellen verder geregeld.
Aanmelding voor begeleiding bij groep 5 t/m 8 kan bij de
leerkracht van de groep.
Vriendelijke groet,
De sportcommissie

Open dag LTO
Hoe vaak komen onze kinderen nog op een boerderij?
Aanstaande zaterdag 2 april is een unieke kans om dat te doen.
Sven van Veldhuizen uit groep 7 woont op een boerderij en deze
boerderij heeft een open dag met o.a. allerlei spelletjes en een
traptrekker-race.
Hieronder vindt u allerlei informatie.
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Open dag
Zaterdag 2 april 2016
LTO Noord afdeling Bodegraven e.o.

De LTO Noord afdeling Bodegraven organiseert dit jaar weer
een open dag. Dit jaar hebben we drie bedrijven die hun boerderij openstellen voor het publiek. De
deelnemende bedrijven zijn open van 10.00 tot 16.00 uur en zijn te herkennen aan de uitgestoken vlag.
Ook dit jaar kunnen de kinderen van de basisschool meedoen met een prijsvraag. De formulieren zijn
verkrijgbaar op de deelnemende bedrijven. De ingevulde formulieren kunnen hier ook ingeleverd worden.
Wij adviseren u (indien mogelijk) gebruik te maken van de fiets daar dit goed is voor het milieu en de
bedrijven dicht bij elkaar liggen.
Betreden van de bedrijven is op eigen risico.

De bedrijven die u graag
willen ontvangen zijn:
,

Melkveebedrijf “De Veldhoeve”
John en Nicole van Veldhuizen
Noordzijde 102
Bodegraven
-

-

Melkveehouderij met 105
koeien
16 schapen met
lammetjes
Hier is een nieuwe stal
gebouwd.
2 Gea melkrobots en een
emissie arme vloer.
De koeien liggen op, met
latex gevulde, matrassen.
Slootkantbeheer en
bescherming van de
weidevogels.
Springkussen voor de
kinderen.
Expositie schilderijen
van boerderijdieren.

Hippisch Centrum Bodegraven
Jan en Thea van Veldhuizen
Noordzijde 96
Bodegraven
- 90 paarden en pony’s
- ’s Morgens zijn er
paardrijlessen op gepimpte
pony’s
- ’s Middags zijn er diverse
shows o.a. pas de deux,
optreden 2 Falabella’s,

-

Westernshow,
Springdemonstratie.
Kinderen kunnen op een
pony rijden.
Strodorp
De Pannenkoekerie heeft
een speciale aanbieding
die dag, gratis
kinderpannenkoek bij
afname van 2
pannenkoeken.

Beide bedrijven zijn via de
Pannenkoekerie te bereiken

Kaas boerderij “Arcadia hoeve”
Joost en Yvonne van Dieyen
Burgemeester Kremerweg 10
Bodegraven
-

Ruim 400 melkkoeien
2 pony’s
3 geiten met lammetjes
De koeien worden gemolken in
een 2 keer 12 zij aan zij
melkstal.
- De melk van de koeien wordt op
deze boerderij verwerkt tot
kaas. Er is hier een nieuwe
kaasmakerij gebouwd die
onlangs in gebruik is genomen.
- Tevens staat er aan de weg een
kaasautomaat waar mensen kaas
kunnen kopen.

