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December is bijna voorbij. Vrije dagen komen, waar wij allen van gaan genieten.
Ieder op zijn of haar eigen wijze. Dat is goed!
Op maandag 9 januari hoop ik iedereen weer te verwelkomen op school. De
leerlingen, de ouders en natuurlijk de teamleden. In januari maken wij altijd een
frisse start. In deze maandbrief kunt u lezen dat wij elkaar regelmatig gaan
ontmoeten. Schrijf de data op in uw agenda en kom naar de bijeenkomsten.
U doet er toe! Ik zie u graag!
Namens het team, wens ik u allen fijne kerstdagen en
alle goeds voor 2012!
Saskia van den Akker
directeur
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maandbrief

Dit liedje heb ik ooit geleerd van mijn meester in groep 8. En ik denk dat veel
oud-leerlingen (nu ouders van de school) het wel herkennen. Kerstmis vieren op
school, met je klas en de hele school is speciaal en bijzonder.
Het is het feest van het licht! Met elkaar vieren wij Kerstmis. Iedereen hoort erbij!
Ik hoop dat alle leerlingen dit hebben mogen ervaren tijdens de kerstviering en
het kerstdiner op school.

Wij starten het jaar goed! Op twee momenten in januari gaan wij elkaar
ontmoeten.
De eerste ontmoeting is op maandag 9 januari van 8.45- 9.30 uur. Wij wensen
elkaar een goed 2012 en drinken een lekker kopje thee of koffie in de kuil.
U komt toch ook!
Op maandag 16 januari om 20.00 uur praten wij verder over het continurooster.
De vorige bijeenkomst was er een flink clubje ouders. Wij hopen op nog meer
belangstelling op 16 januari.

Bijeenkomst voor de ouders van groep 1-2

U ziet de kleutergroepen groter worden. Er zijn veel nieuwe inschrijvingen. De
kleutergroepen zitten te vol als we alle kinderen laten instromen in de groepen,
dus komt er een derde kleutergroep.
Dit is niet zomaar een plan en/of oplossing. Daar is goed over nagedacht en er
gaat best wat veranderen. Daarom ik wil u graag persoonlijk informeren over de
oplossing. Ik nodig alle huidige en toekomstige kleuterouders uit om naar deze
informatiebijeenkomst te komen op maandag 9 januari om 19.30 uur in de kuil.

Projectweek “Fit en Fruitig”
De laatste maanden is er een groot landelijk project gestart om scholen fruit te
laten eten i.p.v. een koekje bij de limonade. Voor de Pax natuurlijk een reden om
mee te doen, want fruit is heel gezond.
Het project omvat een gratis deelname van 10 weken, waarna er bekeken kan
worden of er doorgegaan wordt, dan wel tegen betaling.
De start is in week 3. De leveringen zullen elke dinsdag zijn, maar omdat het
tijdstip van levering ook aan het eind van de dag kan zijn, hebben wij iedere
woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school.
Drie dagen per week is er vers fruit en de kinderen hoeven
dan geen koek mee te nemen naar school, maar wel limonade.
Wij eten deze weken heerlijk fruit.
Van 30 januari t/m 9 februari koppelen wij onze projectweek
aan het fruit. De naam van de projectweek is dan ook “Fit en Fruitig”.
Met de geheel school gaan wij werken aan “Fit en Fruitig”. Ieder klas
werkt rondom dit thema. Hierover krijgt u nog informatie. Wij sluiten af met een
projecttentoonstelling. Op donderdagavond 9 februari van 17.00-18.00 uur kunt u
in de klas van uw kind en in alle andere groepen de resultaten bekijken van het
project “Fit en Fruitig”.

Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen
Na de Kerstvakantie komen Bastiaan en Nina Buist op school. Zij zijn verhuisd
vanuit Amsterdam naar Bodegraven. Bastiaan komt in groep 5 en Nina in groep
1-2 M/J.
Veel plezier bij ons op school!

Youssef Abdalla uit groep 5 gaat naar een nieuwe school in Gouda, het
Avontuur.
Sylwia Malec uit groep 1-2 M/J is met haar moeder teruggegaan naar Polen.
Wiki Osadnik uit groep 1-2 B/P is verhuisd naar Boskoop en gaat naar
basisschool De Akker.
Wij wensen hen veel plezier op hun nieuwe scholen.

Nieuws van de kleuters
Na de kerstvakantie gaan we werken over het thema “Winkel”.
Veel kinderen worden betrokken bij het doen van de dagelijkse boodschappen.
Ze vinden dat vaak gezellig, vooral als ze hun ouders mogen meehelpen.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld prima helpen de boodschappen te
zoeken of de winkelwagen te duwen en misschien mogen ze zelfs
wel afrekenen. Ook het kopen van nieuwe kleren of schoenen is
voor kinderen een belevenis.
In de loop van het thema komt er in de gang een winkelstraat. De
kinderen maken en verzamelen spullen om in de winkels te
verkopen, zorgen voor passende prijskaartjes, maken hun eigen
reclamefolders en controleren of de kassa klopt. De letter “W”staat centraal
binnen het thema.
Mocht het weer erg winters worden na de vakantie dan passen we ons
programma daar op aan en zal het thema winkels later terug komen.

Dinsdag 10 januari gaan we ’s avonds schoonmaken. Fijn
dat een aantal mensen zich al opgegeven heeft. Er kunnen
er natuurlijk nog wel meer bij, want hoe meer er zijn, hoe
sneller het klaar is.

Vrijdag 20 januari gaan de kleutergroepen naar de bibliotheek. Dit is gepland
i.v.m. de Nationale Voorleesdagen van 18-28 januari. De groep van juf Jeannette
en juf Marja is ingedeeld van 9.30-10.15 uur, de groep van juf Paulien en juf
Berry van 11.00-11.45 uur.

Versje van de maand januari:
Ik loop in de supermarkt met mijn winkelwagen.
Daar stop ik alle spullen in, want die kan ik niet dragen.
Rijden door de gangen naar de groente en het fruit.
Ik pak appels, sla, hagelslag en een rol beschuit.
Kijk daar is de winkelier, die helpt mij altijd graag.
Maar nu is dat niet nodig, want ik kan het zelf vandaag.
Dan nog even koekjes en een pak melk halen,
En daarna naar de kassa toe om alles te betalen.

Nieuws van groep 7

Wij hebben in de klas al heel veel met kerst gedaan.
We hebben als eerste aan muziek gedaan.
Ons lievelings liedje is jingle bells.
We hebben in de klas dit gemaakt!
We hebben mandala’s gemaakt.
We hebben op het prikbord Josef en Maria en het kindje Jezus.
We hebben kerstbomen gemaakt met je eigen naam der in
We mogen kaarsen laten branden en dan leest onze juf voor.
Wij verheugen ons op het kerstdiner,omdat het gezellig is en
je bent bij je vrienden, en het eten is lekker.
Wij wensen iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar!!!
Gemaakt door: Donny en Salim, uit groep 7!

Dinsdag 20 december 2011: We deden met juf Karin (stagejuf)
deden we natuur. Maar niet zomaar natuur! We moesten
een papieren toren maken. Iedere groep moest een eigen
toren maken, en wie de hoogste toren had die had
gewonnen je kreeg geen prijsje maar wel de eewige roem.
De hoogste papieren toren was 1,06 m. Maar je moest je
toren wel stevig maken want anders viel die om. Want er
waren er 2 torens omgevallen. De 1 na hoogste papieren
toren was 1,01 m. We kregen een half uur om er aan te
werken.
Geschreven door: Sherry, Verona

Overblijfouders in het nieuw

Ze lopen er warm bij sinds Sinterklaas
langs is geweest.
Naast een heerlijke letter en een gedicht,
heeft de Sint ook een grote doos bezorgd.
Daarin zaten rode bodywarmers met het
logo van de Pax Christischool.
Zo zijn de overblijfouders goed herkenbaar
voor de overblijvers, leerkrachten, ouders
en kinderen op het plein.
Tevens willen wij laten weten dat de 2e
periode van betalen is ingegaan. Heeft u
dit nog niet betaald, dan vragen wij
u dit voor 1 januari 2012 te doen.

Verjaardagen in januari 2012
01-01 Koen Bosman
02-01 Wessel van der Neut
04-01 Kevin Schmidt
04-01 Savo Ahmad
05-01 Esmée Hulscher
06-01 Soufiane El Bouhassani
06-01 Sterre Mos
08-01 Eric Paronjan
12-01 Sam Bakker
12-01 Yasmina Kalleche
13-01 Tim Keulen
14-01 Jesse Glismeijer
17-01 Kevin Tammer
17-01 Maxime Raaphorst
17-01 Nordin Oppedijk
21-01 Sherry Sargany
22-01 Chris Groenendijk
22-01 Mohammed Amin Oualit
22-01 Yonis Adan Farah
23-01 Nisrine Kuhich
25-01 Jurre Mulckhuyse
26-01 Jack de Groot
26-01 Jeffrey Siekman
29-01 Nabila Aouadi
29-01 Nina Wesselink
29-01 Renzo van Kooten
29-01 Sylwia Malec
31-01 Ivano Jacob
31-01 Laura Twaalfhoven
31-01 Max Bakker
31-01 Roan Verhaar

7 L/J
6-7 E/M
8 W/C
5 F/D
8 W/C
6-7 E/M
5 F/D
8 W/C
5 F/D
4 M/M
8 W/C
3 A/L
1-2 B/P
6 W/C
1-2 B/P
7 L/J
3 A/L
6-7 E/M
6 W/C
1-2 B/P
8 W/C
1-2 B/P
6 W/C
8 W/C
7 L/J
3 A/L
1-2 M/J
1-2 B/P
3 A/L
3 A/L
1-2 M/J

Van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!
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19.30 uur
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Woensdag 1 febr.

Donderdag 12

Donderdag 19
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Donderdag 2 febr.

Vrijdag 13

Vrijdag 20

Vrijdag 27

Vrijdag 3 febr.

Dans gr. 1 t/m 4
Luizencontrole
Schoonmaakavond
kleuters

Woensdag 4

Vakantie
Donderdag 5

Vakantie
Vrijdag 6
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Kleutergroepen naar
de bibliotheek
1-2 M/J 9.30-10.15
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1-2 B/P 11.00-11.45
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Groep 1 t/m 6 vrij
Groep 7 en 8
continurooster
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Zaterdag 14
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Zaterdag 28

Zaterdag 4 febr.
Vormsel groep 8

Zondag 8

Zondag 15

Zondag 22

Zondag 29

Zondag 5 febr.

