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Agenda
Komende week
27 juni
Screening schoolarts groep 7
MR vergadering 20.00 uur
Eindfeest groep 8
28 juni
Kleuters gaan wennen in hun
nieuwe klas
Verjaardag meester Werner
Dans groep 3 en 4
30 juni
Musical groep 8
’s middags voor alle kinderen
’s avonds voor ouders groep 8
1 juli
Verjaardag groep 7
Belangrijke data
5 juli
Uitzwaaien groep 8 14.00 uur
8 juli
Laatste schooldag

27-06-’16
www.paxchristi-bodegraven.nl

Uitslag ballonnenwedstrijd
Weet u het nog tijdens de opening van de feestweek van 45
jaar Pax Christi en het IKC?
De uitslag van de ballonnen is binnen:
1e prijs: 5 vrijkaarten voor Zwembad De Kuil is gewonnen door
Hicham uit groep 3.
2e prijs: Bon van € 15,- voor Pannenkoekenhuis ’t Veldhuis is
gewonnen door Adam uit groep 1-2 P/J.
3e prijs: 2 kaarten voor VUE bioscoop in Alphen is gewonnen
door Sven uit groep 7.
4e prijs: 3 vrijkaarten voor Zwembad De Kuil is gewonnen door
Sanne uit groep 4.
5e prijs: 5 gratis ijsjes (strippenkaart) bij De Zoete Inval is
gewonnen door Luca uit groep 1-2 P/J.
6e prijs: 1 vrijkaart voor Zwembad De Kuil is gewonnen door
Marina uit groep 4.
De kinderen zullen de prijzen vandaag mee naar huis krijgen.
Veel plezier met jullie prijzen!!

Lekkage
Wat was het een weer vorige week. Jammer genoeg heeft dat
gevolgen gehad voor de Pax. Maandagmorgen stond de halve
school onder water en hebben wij met velen geprobeerd om
zo veel mogelijk droog te krijgen voordat de deuren open
gingen.
Natuurlijk zijn er ook heel veel spullen nat geworden en om zo
veel mogelijk te laten drogen stonden er vorige week veel
spulen in de gang. Het zag er rommelig uit, maar deze week
ruimen wij weer in.
Nu maar hopen dat het niet weer heel hard gaat regenen.

Uitzwaaien huidige groep 8
5 Juli is de laatste schooldag van groep 8. Zij zullen op een
ludieke wijze school verlaten.
Komt u hen ook uitzwaaien? Dinsdag 5 juli om 14.00 uur.

Jarigen
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Oussama gr. 4
Aden gr. 5
Mohamed gr. 7
Fardowso gr. 8
Esmée gr. 3
Gaby gr. 4
Josje gr. 7
Elfje gr. 6

8 jaar
10 jaar
12 jaar
12 jaar
8 jaar
8 jaar
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10 jaar

Gefeliciteerd en een gezellige dag!

Data kamp toekomstige groep 8
In de afgelopen jaren ging groep 8 altijd aan het eind van het
schooljaar op kamp. Voor komend schooljaar wordt dat anders
en gaan wij aan het begin van het schooljaar.
Wilt u vast in uw agenda noteren: 12-13-14 september 2016
gaat groep 8 op kamp.

Ondan
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Bodegraafse Mini Bridge kampioenschappen
Afgelopen vrijdag, 24 juni, deed onze school mee aan de eerste
Bodegraafse mini bridge kamioenschappen.
12 Kinderen uit groep 7-8 hebben een aantal weken een bridge
lessen gevolgd op school. Zij hebben inmiddels zoveel geleerd
dat zij met de kampioenschappen mee konden doen.
De Pax Christischool ging er met alle prijzen vandoor!
Op de 1e plaats eindigden: Matthijs en Max.
Op de 2e plaats: Josje en Floor.
Op de 3e plaats: Feline en Rishelle.
Hiermee wonnen zij ook de prijs voor de beste school. Een
wisselbeker, die een jaar lang in ons bezit blijft.
Gefeliciteerd!

Van de parochie
De laatste gezinsviering van dit schooljaar is op zondag 3 juli om
11.00 uur in de Willibrorduskerk.
De vakantie staat dan al voor de deur en de laatste schooldagen
breken aan.
Het thema van deze viering is: " Een koffer vol.........?"
Wij nodigen de kinderen uit om een kleine koffer of tas mee te
nemen naar de gezinsviering.
In je koffer stop je een paar dingen die je echt meeneemt op
vakantie.
Tijdens de opening zullen wij, met elkaar, onze koffers de kerk
in dragen of rollen. En nemen wij een kijkje in jullie koffers.
Daarna mag je weer bij je ouders in de kerkbank plaatsnemen.
Ook Kapelaan van Paassen neemt een koffer mee. Wat zal er in
zijn koffer zitten?
Wil je het weten? Kom maar kijken en luisteren zondag 3 juli om
11.00 uur in de Willibrorduskerk. Wij verzamelen om 10.50 uur
bij de ingang van de kerk. Wij zien je graag!
Wij wensen iedereen een fijne zomer.
Op zaterdag 24 september om 19.00 uur is de eerste
familieviering van het nieuwe schooljaar. Zet u het vast in de
agenda?
Werkgroep familie vieringen
Lia Nottelman
Jan de Graaf
Bianca van Bemmel
Anneke Bron
Saskia van den Akker
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KIES GROEP (Kinderen In Echtscheidings Situatie)
De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders
gaan scheiden of zijn gescheiden. Kinderen kiezen niet voor een
scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan
met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de
spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te
kunnen omgaan met alles wat er veranderd is na de scheiding.
In de groep vinden de kinderen herkenning bij elkaar.
De spel- en praat groep wordt geleid door gecertificeerde KIES
coaches. We behandelen onderwerpen die samenhangen met
een scheiding zoals: families, emoties, verstoorde
communicatie, concentratie en leren, gedrag, veranderingen,
omgangsregeling, nieuwe partners, gewijzigde invloed van
beide ouders

De training is geschikt voor kinderen van groep 5 tot en met
groep 8 van de basisschool. Beide ouders moeten toestemming
geven via een toestemmingsformulier.
Praktische informatie:
* De spel en praatgroep vindt plaats in Bodegraven, Spoorlaan 1
* Start dinsdagmiddag 27 september 2016
* Er zijn acht bijeenkomsten
* Er zijn geen kosten aan verbonden
* Voor de groep begint is er een informatiebijeenkomst voor de
ouders. En na de laatste groep is er een evaluatiebijeenkomst
* Aan de spel en praatgroep doen minimaal 6 en maximaal
10 kinderen mee
Wil je meer informatie over deze groep? Neem contact met ons
op via 088 900 4000 of rechtstreeks met Tanja Derks (
pedagoge) 0610563928 t.derks@kwadraad.nl of Mariet van
der Kloes (maatschappelijk werker)
m.vanderkloes@kwadraad.nl.

