Maandbrief december 2011

Nieuws van de directie

adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

December gaat komen, de dagen zijn kort. De Sint is alweer in het land.
Ik hoop dat het avondje heerlijk wordt……

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

De sfeer op school is gezellig en vrijdag 2 december komt de Sint met zijn Pieten
onze school bezoeken. Dat gaat een enorm feest worden. In deze maandbrief
staat alles over het Sintfeest.

Het gaat goed met de school. De inschrijvingen van nieuwe leerlingen stijgen
weer. Dat is heel goed nieuws. Op dit moment komen er tot juli nog 13 nieuwe
kleuters. Die passen niet in de 2 huidige groepen 1-2. Wij zijn druk bezig om een
oplossing te creëren. Op dit moment ben ik er nog druk mee bezig. In januari
krijgt u van mij allemaal bericht over de juiste oplossing.

Ik sluit af met onze geweldige actie van de maand november.
De Pax-markt, wat een feest. Veel ouders, buurtbewoners, familieleden…te veel
om op te noemen. Er werd veel gekocht, lekker gegeten en flink gedraaid aan het
rad. De Albert Heijn heeft de boodschappen volledig gesponsord, zodat de winst
hoger uitviel. De opbrengst voor het plein is € 1232,-. De overgebleven
kruidnoten hebben de kinderen de weken na de Pax-markt verkocht. Dat liep als
een trein. Zo hard zelfs, dat ik de stichting Doe een Wens belde voor een extra
bestelling. Helaas waren alle kruidnoten bij de Stichting op, maar Maurice van
Kippersluis, bedrijfsleider bij de C1000, hielp ons uit nood. Hij leverde nog eens
255 zakjes met een leuke korting, zodat wij nog extra geld konden overmaken
naar de Stichting Doe een Wens. Een totaalbedrag van €1100,- maken wij over
naar de Stichting Doe een Wens. Ik ben zo trots op iedereen die hier aan mee
gewerkt heeft! Bravo en dank jullie wel!
Ik roep ook niet voor niets: Pax Christi…dat is tie !!!!!
Ik wens iedereen een fantastische decembermaand toe.
Een maand om naast het “krijgen ”ook eens te denken aan “geven”.
Denken aan een ander……
Saskia van den Akker
directeur

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Maandag 5 december sluiten wij de Sinterklaasperiode af en u zult merken dat er
een hele andere sfeer in school gaat komen. De laatste weken van 2011 staan in
het teken van Kerstmis. Wij vieren met elkaar de geboorte van Jezus. Het feest
van het licht. Een kort programma van onze kerstactiviteiten kunt u in deze
maandbrief vinden.

(0172) 651 089
e-mail:

Verslag Ouderbijeenkomst 14 november 2011
Maandag 14 november zijn wij met een groep ouders bij elkaar geweest om te
praten over een mogelijk continurooster op de Pax Christischool. Wij hebben op
een prettige manier met elkaar gesproken. Een open houding, ruimte voor
meningen en met elkaar in gesprek zijn maakten een fijne sfeer.
In de kwaliteitsenquête van oktober zat de vraag over het continurooster. “De
school denkt na over een continurooster. Hoe denkt u daar over?” De
antwoorden van de ouders, medewerkers en leerlingen zijn heel positief
uitgevallen. Maar waarom wil een school een continurooster?
Wij doen het goed. Wij hebben goede resultaten, een tevreden inspectie,
moderne methodes, digitale schoolborden en een prachtig gebouw. Wij zijn op dit
moment wel in een krimpregio terecht gekomen. Alle scholen gaan de komende
jaren te maken krijgen met een terugloop van leerlingen, door het dalende aantal
kinderen per gemeente. Daar hebben wij ook last van. Het woord
concurrentie komt dan om de hoek kijken en daar zijn alle scholen van
Bodegraven met elkaar over in gesprek.
Tevens is de maatschappij ook aan het veranderen. Meer werkende ouders
en andere visies op onderwijs zijn voorbeelden waarom het huidige systeem
aan het veranderen is. De lange pauze tussen de middag komt uit het tijdperk dat
bijna iedereen een warme maaltijd nuttigde tijdens de lunch. Een ouder vroeg
deze avond hoelang het huidige systeem al draaide? Met elkaar kwamen wij
erachter dat dit al heel lang zo is. Moet je een goed werkend concept dan
veranderen? Ga je mee met de maatschappij? Stel je de school in een ander
perspectief? Maak je een nieuw concept om meer en andere leerlingen naar je
toe te trekken?
Alles bij elkaar maakt dat het management van de school inderdaad neigt naar
een continurooster. Het managementteam heeft nu ook officieel bij de MR
aangevraagd om serieus te gaan kijken naar het invoeren van een
continurooster.
Op genoemde avond hebben wij gesproken over nadelen en voordelen. De
mogelijkheden van 5 gelijke dagen of 4 gelijke dagen en de woensdag behouden,
hebben wij kort geïnventariseerd. Waar ligt je voorkeur, mocht het continurooster
ingezet gaan worden.

Op de vraag : “Wie of wat hebben wij nodig voor meer informatie over het
invoeren van een continurooster?”, kwamen de volgende suggesties:
NSO (aanwezig om vragen te beantwoorden over tijd, kosten enz.)
Ervaringsdeskundigen (ouders, school die een overgang heeft gemaakt ,
leerkrachten, directeur)
Hoe organiseren wij de overblijf/lunch?
Sportvereniging/kunst (starten op woensdag al voor 14.00 uur)
College van bestuur (mening, toestemming, toekomstperspectief)
MR
Op maandag 16 januari om 19.30 uur is er een tweede bijeenkomst over het
continurooster. Hier zullen diverse gasten uitgenodigd worden om vragen te
beantwoorden en ervaringen te delen met ons.
Ik hoop dat veel ouders in de gelegenheid zijn om aan te schuiven.
Mocht u het complete verslag van deze avond willen, dan kunt u dit bij mij
opvragen.
Saskia van den Akker

Contributie (ouderbijdrage) Oudervereniging 2011-2012

Beste ouders/verzorgers,
Iedereen heeft inmiddels een e-mail of brief gekregen met daarin het verzoek de
contributie (ouderbijdrage) van dit schooljaar over te maken.
Voor als u de mail of brief over het hoofd heeft gezien, hier nog even de
gegevens:
Bedrag: 43,00 per kind
Rekeningnummer: 8982751
Aan: Oudervereniging Pax Christi
Vermelding: contributie + naam van uw kind(eren)
Alle gezinnen op school zijn lid van de oudervereniging en dat vinden wij heel erg
fijn!
De leden van de oudervereniging zijn ook dit jaar weer erg gemotiveerd
enthousiast. Wij zijn nu druk bezig met voorbereidingen voor Sinterklaas en
Kerst. De Sintcadeautjes zijn inmiddels gekocht en de school is gezellig versierd.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging Pax Christischool

Nieuwe leerlingen
In de klas van juf Berry en juf Paulien komt Chloë de Heer, Vlijt en Phoenix 8,
2411 WT BODEGRAVEN, telnr. 06-52633774.
In de klas van juf Marja en juf Jeannette komen Luc Doesema, Spoorstraat 29,
2411 ED BODEGRAVEN, 06-33732268 en Nisrine Kalleche, Irenestraat 14, 2411
XG BODEGRAVEN, telnr. 06-84659477.
Veel plezier bij ons op school!

Sinterklaas op school
Vrijdag 2 december is het zover dat Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school
op bezoek komt.
Hierbij krijgt u het programma voor deze dag.
Wij verwelkomen de Sint en zijn Pieten op het plein. Natuurlijk mag u komen
kijken en meezingen, maar blijft u wel achter de kinderen staan.
Alle kinderen blijven voor schooltijd buiten op het plein. Kom dus niet te vroeg!
Na ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten gaat iedere groep met zijn/haar
leerkracht naar binnen. Dit geldt ook voor de kleuters. Alle ouders nemen dus
buiten afscheid.
Om 12.05 uur zwaaien wij met zijn allen Sinterklaas en de Pieten uit. Komt u ook
zwaaien?
Na het uitzwaaien mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 direct naar huis, de
kinderen van groep 5 t/m 8 halen hun cadeau en surprise op in hun groep en
mogen dan naar huis.
Vrijdagmiddag 2 december zijn alle kinderen vrij!
Op het feest van Sinterklaas krijgt elk kind op school limonade en wat lekkers. De
kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen.
Wij gaan er met zijn elkaar een geweldig feest van maken!

Kerstmis

Sinterklaas is nog niet naar Spanje vertrokken, maar toch willen wij u graag
informeren over de kerstviering.
De Kerstviering vindt plaats op woensdag 21 december om 11.00 uur.
Wij gaan dan lopend in een lange stoet naar de kerk en zijn dan weer
om 12.30 uur terug op school. De ouders zijn van harte welkom om deze
dienst bij te wonen. Wij willen u wel vragen om pas aan te sluiten in de
kerk, als alle groepen binnen zijn. Om 12.30 uur gaan de kinderen
gewoon naar huis. Om 16.45 uur mogen ze weer naar school voor de
kerstmaaltijd.
De kerstmaaltijd is ook dit jaar in de vorm van een buffet. Hiervoor willen wij
graag uw medewerking. Bij iedere groep komt op maandag 12 december een
intekenlijst, waarop u een gerecht kunt invullen. Het is de bedoeling dat u
samen met uw kind iets lekkers maakt of koopt voor ongeveer 10 kinderen. Er
staan ook ideeën op de intekenlijst. Denkt u ook aan schalen, opscheplepels en
eventueel een warmhoudplaatje.
Ouders die een warm gerecht hebben, kunnen dit om 16.45 uur naar
school brengen. Om 18.30 uur gaan de kinderen weer naar huis.
Wij hopen op een hele fijne kerstviering!
De kerstcommissie

Nieuws van de parochie
Hou je van zingen? zing dan mee!
Met het kinderkoor de “Kerkuilen” in de kerstavond viering
of bij de Levende Kerststal!
Het kinderkoor de Kerkuilen is weer begonnen met de repetities voor de
kerstavondviering. Het koor heeft momenteel 17 leden en die zouden het leuk
vinden om met kerst met wat meer kinderen samen te zingen. Lijkt het je leuk om
mee te doen? Kom dan gerust een keer kijken (en meedoen) op een repetitie
avond. Het koor heeft nog 4 repetities voor de kerst, welke plaatsvinden op de 3
RK scholen en eenmaal in de kerk.
Kom gerust geheel vrijblijvend een paar keer mee oefenen, je mag dan
meezingen in de viering van kerstavond en/of bij de Levende Kerststal.

De repetities zijn op de donderdagavond van 18.30 uur tot 19.25 uur
Op 1 december in de Speel en Werkhoeve,
op 8 december op de Pax Christischool
op 15 december op de Willibrordschool
De generale repetitie is op vrijdag 23 december van 16.30 tot 17.30 uur in de
Willibrorduskerk.
De kerstviering is op zaterdag 24 december om 18.00 uur in de Willibrorduskerk,
voorganger is Pastor Bakker. Voor deze viering moet u als bezoeker een
toegangskaart kopen, deze kosten 50 cent en zijn verkrijgbaar op de volgende
adressen:
het parochiesecretariaat tussen 9.00 en 12.00 uur (612255).
Bij de familie Steenbergen Vijverlaan 4 (614800)
Bij mevr. V.d. Meer, Fransiscushof 4 (612448)
Ook kunt u kaarten per e-mail bestellen op het volgende adres:
parochiebodegraven@zonnet.nl. Uw bestelde kaarten dient u voor woensdag
21 december af te halen, daarna gaan deze weer terug in de vrije verkoop
Vanaf woensdag 21 december zijn de kaarten alleen nog verkrijgbaar op het
parochiesecretariaat.
Op zondag 25 december zingt het kinderkoor bij de Levende Kerststal om 14.00
uur.
Ook jij bent van harte welkom!

Nieuws van de kleuters
Wat gaat de tijd toch snel. Wij zijn nog volop in de sintsfeer, maar daar komt bijna
al een einde aan. Wij hebben veel gezongen, gelezen en spelletjes gedaan.
Natuurlijk was de gymzaal weer omgetoverd in een sinterklaaszaal waar de
kleuters heerlijk konden spelen als sint, piet, op de boot, in het sinthuis, op het
dak, in de inpakkamer etc. Wij hebben geknutseld, pepernoten gebakken, onze
schoen gezet, gedanst in het Evertshuis en opgetreden bij het Open Podium. Nu

nog het feest waarbij Sint en Piet op bezoek komen op vrijdag. U leest hierover
meer elders in deze maandbrief. Maandag 5 december mogen de kinderen
speelgoed meenemen. Wie maandagavond Sinterklaas viert mag ook dinsdag
nog iets laten zien van wat is gekregen.
Dinsdag 6 december gaan wij over in de kerstsfeer. Ook dan zal er weer volop
gespeeld, gezongen en geknutseld worden over Kerstmis. Over het bezoek aan
de kerk en het kerstdiner staat de informatie elders in deze maandbrief.
Zo in de loop van het schooljaar is het behoorlijk stoffig geworden in de klas. Wij
willen dan ook na de vakantie met een aantal ouders de klas even een extra
schoonmaakbeurt geven. Vele handen maken licht werk, dus zou het fijn zijn als
er veel ouders komen helpen. De avond is gepland op dinsdag 10 januari. We
beginnen om 19.00 uur. Als u wilt helpen kunt u uw naam op het lijstje bij de deur
noteren.
Versje van de maand:
Zeg klein engeltje
Alle kinderen: Zeg klein engeltje, wat heb je toch gedaan?
Engeltje:

Ik ben met al mijn vriendjes mee naar Betlehem gegaan.

Alle kinderen: Zeg klein engeltje, wat vond je in de stal?
Engeltje:

In vond een lief klein kindje in een kribbe in een stal.

Alle kinderen: Zeg klein engeltje, wat gaf je als cadeau?
Engeltje:

Ik gaf een piepklein kusje aan het kindje in het stro.

Alle kinderen: Zeg klein engeltje, wij willen ook graag gaan.
Engeltje:

Volg dan die grote gouden ster – die wijst de weg wel aan.

Nieuws van groep 6-7
De nieuwe gymzaal!
We gymen nu in de nieuwe gymzaal bij het zwembad! Maandag hebben we
gymles van meester Werner en woensdag van juf Evelien. Er is ook een hele
ruime kleedkamer en de gymzaal is supergroot met ringen om aan te slingeren.
De gymzaal is in tweeen gesplitst met een doek en soms komen er ook kinderen
van de middelbare school gymen!
Groetjes van Kim en Eva

Sinterklaas
Afgelopen donderdag mochten we onze schoen zetten. Melvin die had toen zijn
etui gezet, omdat hij zijn schoen vergeten was. We hebben ook al lootjes
getrokken, en vrijdag hebben we surprises!
Met het open podium hebben we een liedje van de club van Sinterklaas. We
hebben we ook al een dansje bij gemaakt en kennen het al een beetje uit ons
hoofd! Mohammed Amin is de muziekpiet bij het openpodium!
Groetjes Sofian, Dennis en Melvin
Prins Es en de kikker
De voorstelling ging over de prinses en de kikker.
En de hoofdrol was Arlekino en er was een fee die hem veranderde in een kikker.
Arlekino maakte de hele tijd een cool sprongetje en hij moest zoenen met de
prins!!!!
Maar wij zijn de enige school die de voorstelling heeft gezien, en ik vond het erg
leuk.
Groetjes Max en Ghislain

Nieuws van groep 7
Techniek Driedaagse
Om half 10 kwamen de ouders in de klas Mieke tuithof en mona den boer en
Mieke vergeer en de moeder van Veronique en juf jacoline, ik zat in de auto van
de juf jacoline met melvin en Salim We moesten parkeeren op de pakeerplaats
bij de aldi en we gingen wachten in een tent daar kreeg je een gele stikker
We gingen met een mevrouw mee en we gingen in de hoek van de „‟bouw‟‟
En daar zat verwei houttechniek en daar kon je een fotolijstje maken en ik ging
ook mozaïeken dat was leuk en toen mocht je vrij lopen en ik zag rick garrretse
bij de draaitafel en ik mocht er op
En je kon kijken hoe chips gemaakt werd gemaakt
En toen moesten we weer jammer genoeg weer naar huis toe
En we kregen nog een tasje met een vingerlampje en 2 boekjes
en het spel red fred
van geroni

Dinsdag 8 nov. 2011 ben ik met de hele klas naar de techniek 3-daags gegaan.
Toen we daar aankwamen moesten we even gaan wachten. We kregen van de
juffen een gekleurd sticker. De juf gaf aan mijn een gele sticker. Toen moesten
we weer met een deel van de kinderen een grote zaal. Ik was het: Demi en Milou.
We gingen toen metselen! Dat was lastig. Maar gelukkig kregen we wel wat
uitleg. Toen we dat deden begon eerst Demi toen Milou en toen ik. Ik was erg
nerveus maar heb het toch goed gedaan. Toen we klaar waren met
metselen,werden we gebracht naar de houten fotolijstje. We moesten eerst gaan
zagen dus (dunne stijfjes). Dan gingen we met een hééééle warme lijm het
houten stijfjes vast maken op een houtenvierkant. Toen werd het een fotolijstje.
Toen mochten we doen wat we wilde. We gingen naar een: elektricebol. Maar
Demi en ik raakte het bol niet aan. Maar Milou wel. Ze legde haar hand op het
elektricebol. De haren van Milou bleven omhoog. Dat zag er erg leuk uit. Toen ze
klaar was gingen we nog chips maken,mozaïeken,iets uit elkaar halen en had je
dat gedaan,kreeg je een zaklamp. En een buiszagen. Dat was niet echt heel
leuk! Oh ja…… we gingen nog een lichtgevende fotolijstje maken. Toen het
techniek 3-daags afgelopen was, kregen we nog een tas vol leuken dingen mee
naar huis.
(en het techniek 3-daags was erg leuk juf!!!!)
Geschreven door : Sherry Sargany

Nieuws van groep 8
Hallo ik Stein Knop heb op 29 november een voorlichting over illegaal vuurwerk
gehad. Een man, John was zijn naam kwam erover vertellen. Hij vertelde wie er
overlast van had en wie het maakte. De overlast werd meestal gemaakt door
jongeren. Ouderen, invaliden, dieren en kleine kinderen hebben er het meest last
van. Daarna ging hij over de regels vertellen. Hij vertelde dat als je het afstak en
de politie ziet het straf kon krijgen. Eerst was het zo dat je naar bureau halt ging.
Maar dat is veranderd. Je moet naar justitie want de regering was het wel een
beetje zat vertelde hij. Zelf had hij een cobra bij zich, dat is illegaal vuurwerk. Hij
vertelde dat er ook veel vernielingen worden gemaakt met illegaal vuurwerk. Op
het eind liet hij een filmpje zien. En hij gaf ons nog een klein boekje. Toen hij weg
ging zei hij dat je het echt NOOIT bij je moet hebben of afsteken.
Groetjes Stein Knop

Verjaardagen in december 2011
02-12
03-12
03-12
04-12
06-12
07-12
07-12
10-12
10-12
11-12
12-12
13-12
13-12
14-12
19-12
21-12
22-12
22-12
23-12
28-12
29-12

Abdelwakil Kalleche
Dylan Siekman
Robert Hulsbergen
Jessica Hulsbergen
Maroua El Morabit
Feline Walraven
Nisrine Kalleche
Casper Bakker
Thom Bakker
Luc Doesema
Lotte Heins
Quinty van Gulik
Tessa van Diemen
Mirnes Sabovic
Chloe de Heer
Youssef Abdalla
Daan Ros
Karin Ros
Ian ten Brink
Femke Goedhart
Mika Ouwendijk

6 W/C
8 W/C
4 M/M
6 W/C
1-2 M/J
4 M/M
1-2 M/J
8 W/C
8 W/C
1-2 M/J
5 F/D
1-2 B/P
5 F/D
6 W/C
1-2 B/P
5 F/D
1-2 B/P
1-2 M/J
1-2 B/P
5 F/D
5 F/D

Van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!

december 2011
Week 48

Maandag 28

Dinsdag 29

Pax Christischool

Week 49

Maandag 5

Week 50

Maandag 12

Week 51

Maandag 19

Maandag 26

e

Sinterklaasavondje

2 Kerstdag

Dans gr. 5 t/m 8

Vakantie

Dinsdag 6

Dinsdag 13

Dinsdag 20

Dans groep 1 t/m 4

Woensdag 30

Week 52

Woensdag 7

Woensdag 14

Woensdag 21

11.00 Kerstviering

Dinsdag 27

Vakantie

Woensdag 28

Vakantie

16.45-18.30 uur
Kerstdiner
Donderdag 1

Donderdag 8

Donderdag 15

Donderdag 22

Kerkuilen oefenen op Kerkuilen oefenen op Kerkuilen oefenen op
de Speel en
de Pax Christi
de Willibrord
Werkhoeve
Dans gr. 5 t/m 8
Vrijdag 2

Sinterklaas op
school

Vrijdag 9

Vrijdag 16

Groep 1 t/m 6 vrij,
groep 7 en 8
continurooster

Donderdag 29

vakantie

Vrijdag 23

Alle kinderen vrij

Vrijdag 30

vakantie

Alle kinderen
‟s middags vrij
Zaterdag 3

Zaterdag 10

Zaterdag 17

Zaterdag 24

Zaterdag 31
Oudjaar

Kerstavond
Zondag 4

Zondag 11

Zondag 18

Zondag 25
e

1 Kerstdag

Zondag 1 jan.
Nieuwjaarsdag

