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Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Fit en Fruitig in Februari

Praat met uw kind eens over gezonde voeding, gezonde tussendoortjes en
voldoende bewegen. Vraag ze naar de projectactiviteiten die zij met klasgenoten
beleven.
Eerder heeft u kunnen lezen dat er een projecttentoonstelling komt. De datum
voor deze tentoonstelling is gewijzigd: Vrijdag 10 februari van 15.30-16.15 uur.
Februari is ook de maand van Carnaval en voorjaarsvakantie. Kijk goed in de
agenda, zodat u op de hoogte bent!
Ik wens iedereen heel veel plezier met het project Fit en Fruitig.
En natuurlijk een fijne maand februari!
Saskia van den Akker
directeur

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Januari is de maand voor goede voornemens. Op 1 januari maken heel veel
mensen afspraken met zichzelf over een gezonde leefstijl. Gezonder eten en
meer bewegen!
Wij weten ook dat eind januari al veel mensen de goede voornemens aan de kant
hebben gezet. Daarom starten wij vandaag met ons project; Fit en Fruitig.
Wij willen de kinderen meer leren over een gezonde leefstijl. De schijf van 5,
meer fruit als tussendoortje en sporten zijn voorbeelden van onderwerpen in
deze projectweek.
In deze week gaan veel mensen belangeloos zorgen voor een sportieve activiteit
voor onze leerlingen. Fanatieke ouders: Willem, Henry en Yvonne. Maar ook
Sportschool Green Health Center vinden het een enorm goed project en gaan
niet alleen onze kinderen motiveren om in actie te komen, maar willen juist ook
met de ouders in gesprek. Op donderdagavond 9 februari komt de
voedingsconsulent van Green Health Center meer vertellen over de gezonde
voeding voor onze kinderen. Ik nodig u uit om deze avond aan te sluiten. Een
uitnodiging voor deze avond vindt u elders in deze maandbrief.

Uitnodiging ouderbijeenkomst 9 februari 2012
Op donderdag 9 februari om 20.00 uur hebben wij een ouderbijeenkomst.
Deze bijeenkomst heeft een drietal onderwerpen:
*
*
*

Fit en Fruitig, ook bij u thuis? (gezonde voeding en sporten o.l.v.
voedingsconsulent Ingeborg)
Leefstijl (Methode, wat doet de school daarmee, wat gaan wij er nog mee
doen?)
Veilig Verkeer om de school (hoe ervaren ouders de verkeersveiligheid,
wat kan beter, wat gaat er nog gebeuren om de situatie te verbeteren?)

Ik nodig u uit om bij deze avond aanwezig te zijn om mee te praten over deze
onderwerpen. Na de massale opkomst bij de vorige ouderbijeenkomst, reken ik
nu op een grote betrokkenheid van ouders.
Wees welkom en kom!

Factuur Overblijf

Indien uw zoon of dochter gebruik maakt van de overblijf heeft u een aantal
maanden geleden een factuur ontvangen met daarop de bedragen die u voor dit
jaar dient te betalen.
Mocht u de betaling voor de tweede (en derde) periode nog niet hebben gedaan,
verzoeken wij u dit met spoed af te handelen.

BZ&PC waterpolo scholentoernooi
De eerste editie van het waterpolo scholentoernooi voor kinderen uit groep 4, 5
en 6, georganiseerd door BZ&PC was zaterdag 21 januari een feit. Met maar
liefst 2 teams sterk deed de Pax Christischool mee en had ik de eer om samen
met Demi de Jong (oud leerlinge) de PAX 1, met Mirjam, Tristan, Sam, Robbert
en Jamilia te coachen.
In de poulewedstrijden (4 tegen 4) moesten er 5 wedstrijden gespeeld
worden en dat is behoorlijk pittig. Alle kinderen toonden flink wat
doorzettingsvermogen en kregen het spelletje steeds beter door.
Daarnaast hadden we het geluk dat Mirjam, Jessica, Sander en Robbert
al waterpoloën en zwemmen bij BZ.
Tussen de wedstrijden door kon er gespeeld worden in het kleine bad en
toonden de pupillen van BZ hun kunsten en moesten we ons ook inzetten voor
twee andere wedstrijden; „Bedenk de beste yell‟ en „schiet zoveel mogelijk punten
bij elkaar‟.

Leuke yells hadden de teams wel bedacht, maar werden net niet uitgekozen.
PAX 1: Banaan, banaan, banaan, we gaan er tegenaan. Meloen, meloen,
meloen, de Pax wordt kampioen. Pax Christi, dat is tie!
PAX 2: Ijs, dat dooit! Maar van de Pax Christischool winnen jullie nooit!
In de finale stonden beide teams van de Pax tegenover elkaar voor de 5de en 6de
plek, in opperste concentratie werd er heftig gestreden. De Pax 2 onder leiding
van Bas de Vos (speler heren jeugd) met Sander, Jessica, Sjoerd en Batuhan
(en dat zonder wissels!) lukte het om met 2 doelpunten de wedstrijd te winnen.
De goede herderschool kon zich aan het einde van de rit kampioen noemen van
het waterpolo scholentoernooi 2012.
Alle teams werden gehuldigd en gingen voldaan naar huis met een mooie
medaille en een „goodie bag‟.
Als laatste wil ik toevoegen dat ik zeer trots ben op deze stoere kanjers die de
uitdaging aangingen, uit ervaring weet ik dat waterpolo een geweldige, maar ook
erg zware sport is.
Marjan van Eijk
(moeder van Bjorn uit groep 1)

Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen
Sherry Sargany is verhuisd naar Laan van Turkenburg 9, 2411 VN Bodegraven.
Lina Abarkan en Bilal Bakkali komen in de groep bij juf Berry en juf Paulien.
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school.

Warme truiendag 10 februari

Op vrijdag 10 februari is het de Landelijke Warme Truiendag.
Op deze dag vragen wij aandacht voor het milieu. Hoe kunnen wij in 1 dag een
verschil maken?
Als iedereen in Nederland op deze dag de verwarming uit of heel laag zet, dan
besparen bij een heleboel energie. Een milieuvriendelijke actie dus!
Wat gaan wij doen?
Op vrijdag 10 februari draaien wij de verwarmingen bijna uit en is het belangrijk
dat de kinderen warme kleding aan hebben. Niet in een t-shirt , maar een lekkere
warme trui! Doet u thuis ook mee?

Projectweek “Fit en Fruitig”
De komende weken gaan wij fanatiek aan de slag met sporten!
De groepen 1 t/m 5 gaan zich op 1 februari uitleven in de nieuwe gymzaal op een
enorme stormbaan. De groepen 6 t/m 8 mochten uit diverse workshops kiezen.
Hieronder kunt u lezen wat er zoal gaat gebeuren.
Wat

Waar

Door wie

Wanneer

Voor wie

Breakdance

Gymzaal
kleuters

Wagner

Di 31 jan

6/7/8

Voetbalclinic

Bodegraafse
Bos

Willem den Besten

Do 2 feb

6/7/8

Hardloopclinic

In de wijk

Henry Jansen

Wo 8 feb

6/7/8

Spinning

Green Health
Center

Christa Belt

Do 2 feb

7/8

Fitness

Green Health
Center

Christa Belt

Do 2 feb

7/8

Zumba

Green Health
Center

Christa Belt

Do 2 feb

7/8

Hockey

Hockeyveld

Yvonne van Dael

Vrij 3 feb

6/7

Zwemmen

Sportcentrum
de Kuil

Karin Heemskerk

Do 2 feb

6/7/8

Heel veel ouders hebben zich al opgegeven om mee te helpen bij diverse
activiteiten. Ontzettend fijn om die grote betrokkenheid te zien!
Mocht u nog zin en tijd hebben, stuur een mail naar info.pax@degroeiling.nl
o.v.v. hulp sportproject,

Nieuws van de kleuters
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft gaan de schooldeuren sinds kort op slot
onder schooltijd. Het is daarom belangrijk dat u op tijd de kinderen naar school
brengt. Bent u te laat, dan zit de deur op slot, moet u omlopen naar de
hoofdingang en daar aanbellen zodat iemand de deur open doet.
De afgelopen weken stond het thema “Winkels” centraal. De kinderen hebben
veel gespeeld in de supermarkt, schoenenwinkel en kledingwinkel in de gang.
Beide groepen zijn naar een echte winkel geweest. Tussendoor hebben wij
genoten van het voorleesontbijt en was ook het bezoek aan de bibliotheek erg
leuk. Als uw kind nog geen pasje heeft bij de bibliotheek raden wij u aan dit te
gaan halen. Het is gratis en met het pasje kunnen de kinderen volop boeken
lenen. Wij kunnen niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk het is om boeken
voor te lezen en te bekijken met uw kind.
Maandag a.s. starten we met het project” Fris en Fruitig”. Elders in deze
maandbrief leest u hier meer over.
Woensdag 15 april vieren wij carnaval op school. Ook hierover leest u meer
elders in deze maandbrief.
Deze woensdag is ook de laatste dag dat de kleuters over twee groepen
verdeeld zijn. Aan het eind van de ochtend zwaait de groep van juf Berry en juf
Paulien de oudste kleuters uit om naar juf Marja en juf Jeannette te gaan en
zwaait de groep van juf Marja en juf Jeannette de jongste kleuters uit om naar juf
Linda en juf Paulien te gaan. Na de voorjaarsvakantie starten wij dan met 3
kleutergroepen.
Na de voorjaarsvakantie werken wij over het thema “alles groeit”.
De kinderen ontdekken in dit thema hoe uit zaadjes planten
groeien en hoe je deze verzorgt. Niet alleen de bloemen in de tuin
komen uit zaden, maar ook het fruit dat ze dagelijks eten en de
groente. De kinderen gaan op onderzoek uit om erachter te komen
hoe een zaadje een plantje wordt. In de lente komen de plantjes
uit de grond. En hoe zit het eigenlijk met de boom die in de herfst
al zijn blaadjes verloor? Is hij dood, of komt het weer goed met
deze boom in de lente? Een plantje begint klein en mensen en dieren ook. Wij
komen uit een zaadje en een eitje, groeien en worden ouder, soms wel honderd
jaar. Hoe groeien wij eigenlijk? Hebben wij net als planten ook zon en water
nodig? Al met al een thema waarin de kinderen een heleboel ontdekken. Ze
kijken terug op hun eigen babyperiode en gaan actief met zaden en plantjes aan
de gang.

Vrijdag 2 maart is er voor de kleuters een verkeersles over fietsen. De kinderen
mogen hun fiets mee naar school nemen. Voor deze verkeersles hebben wij hulp
nodig: 3 ouders per groep. Als u mee wilt helpen kunt u uw naam noteren op het
betreffende briefje op de deur. Om 9.00 uur start de les voor de groep van juf
Marja en juf Jeannette, om 10.30 uur voor de groep van juf Berry en juf Paulien,
om 13.30 uur voor de groep van juf Linda en juf Paulien.
Versje van de maand:
Op een morgen zag ik in de tuin een piepklein plantje staan
Met een hele dunne stengel en twee kleine blaadjes eraan.
Het plantje kreeg water en groeide. Het groeide en groeide en groeide.
Tot er op een mooie lentedag, een bloemetje aan bloeide.

Nieuws van groep 4
Hallo allemaal
Op 1 februari is er een stormbaan in de nieuwe gymzaal en volgende week is er
een thema fit en fruitig.
Dat gaat er om dat je gezond eet en tien week lang gezond eet en gezond blijft.
We gaan ook bij de judo kijken bij Jordi.
Britt en Matthijs uit groep 4
De eerste communie
Bij groep 4 in de klas komt de communievoorbereiding. We beginnen morgen al.
Er zit ook een map bij. Daar moeten we mee werken. Sommige dingen doen we
op school en andere dingen doen we thuis. We gaan ook een keer kijken in de
kerk. De eerste communie is op 15 april om 9 uur in de Willibrorduskerk. Dat is
op een zondag. We hebben er veel zin in.
Sander en Jelle uit groep 4

Nieuws van groep 8
Na het kersteten mochten wij, Kaylee en Dewi uit groep 8, in de gangen geld
ophalen voor Het Glazen Huis.
Toen we klaar waren hebben we het geld geteld en zijn we uitgekomen op 63,95
euro en toen heeft de zus van Dewi nog 0,05 cent gegeven om het bedrag rond
te maken op 64,00 euro.
We stapten gelijk na het kersteten in de auto en zijn naar Leiden gegaan.
Toen we aankwamen was het er erg druk.
We moesten zoeken naar de rij mensen die ook iets door de
brievenbus wilden stoppen.
Toen we de rij uiteindelijk gevonden hadden en vooraan stonden
hielden we de doos met geld omhoog om te laten zien aan de
dj`s dat het van de Pax Christischool uit Bodegraven was.
Coen stak zijn duim meteen omhoog en we mochten het geld
door de brievenbus doen.
Kaylee moest nog even door de brievenbus schreeuwen dat het
van de Pax uit bodegraven was. Coen zei:" Bedankt dat jullie
eraan gedacht hebben".
Toen mochten we met Coen op de foto.
We hebben ook Britt van Echte meisjes in de jungle nog gezien.
Ook kon je voor een euro het 3 FM-logo op je wang laten schminken. Verder
hebben we nog wat rond gelopen, want er was van alles te zien.
We hebben er een leuke avond van gemaakt en waren om 21.30 weer thuis.
Voor alle mensen die geld in de bus hebben gestopt: BEDANKT!!!
Groetjes van Kaylee en Dewi
Vormsel groep 8
Het woord „vormsel‟ komt van het woord „vroomsel‟. Dat betekent „sterk‟ (vroom=
sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen
doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de
heilige Geest doorgegeven.
Op 4 februari a.s. wordt in de Willibrorduskerk de vormselviering voor onze
leerlingen uit groep 8 gehouden. De viering begint om 19.00 uur.
Van onze school zullen Jurre Mulckhuyse, Maurice Baars, Rowena Lansweers
en Dennis Vega gevormd worden. Wij feliciteren jullie alvast met het Vormsel en
wensen jullie een mooie viering. Het is voor de leerlingen erg leuk als er kinderen
uit de groep zijn, daarom nodigen wij jullie uit om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuws van de MR
Op 9 januari hebben we tijdens onze vergadering bezoek gehad van een van de
bestuurders van de Groeiling, Harry van der Kant.
Tijdens deze vergadering hebben wij veel gesproken over de mogelijke invoering
van het continurooster. Om de mening van de ouders over dit onderwerp te
peilen hebben we een enquête samengesteld, waarvan wij hopen dat veel
ouders hierop zullen reageren.
Tevens is het jaarverslag van 2011 is besproken deze ligt ter inzage op de
directiekamer.

Nieuws van de OR
Ouderbijdrage
Een aantal ouders hebben de ouderbijdrage voor hun kind(eren) nog niet
betaald.
Misschien bent u het vergeten of heeft u de factuur niet ontvangen.
Wij verzoeken u vriendelijk zo spoedig mogelijk 43,- euro per kind over te
maken op de rekening van de Oudervereniging:
Rekeningnummer ING bank: 8982751
Aan: Oudervereniging Pax Christi
Vermelding: contributie + naam van uw kind(eren)
Mocht u om welke reden dan ook niet kunnen betalen, dan kunt u contact
opnemen met ons.
Alvast bedankt.
De Oudervereniging Pax Christischool
Eva Jansen (voorzitter)
Kim Smit (waarnemend Penningmeester)
or.pax@degroeiling.nl

Verjaardagen in februari 2012
01-02
02-02
02-02
03-02
08-02
10-02
10-02
10-02
15-02
19-02
21-02
21-02
22-02
23-02
24-02
25-02
25-02

Bilal Bakkali
Giovanni Hermenet
Kim van Rijswijk
Iris Burggraaff
Dennis Verheul
Isis Stoppelenburg
Quinty Knikker
Rishelle Appel
Senna de Roos
Simone Danes
Isha Siddiqui
Mohammed Ahrouch
Chiara Terpstra
Geroni Kakiay
Sander Twaalfhoven
Bart Streng
Hafsa El Bouhassani

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

Van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!

februari 2012
Week 5

Maandag 30

Pax Christischool
Week 6

Maandag 6

Week 7

Maandag 13

Dans groep 5 t/m 8

Dinsdag 31

Dinsdag 7

Dans groep 1 t/m 4

Woensdag 1

Donderdag 2

Woensdag 8

Donderdag 9

Ouderavond Leefstijl
& Verkeer
20.00 uur
Vrijdag 3

Vrijdag 10

Warme truiendag

Dinsdag 14

Valentijnsdag

Week 8

Week 9

Maandag 20

Maandag 27

Vakantie

Dinsdag 21

Vakantie

Woensdag 15

Woensdag 22

Carnaval

Vakantie

Donderdag 16

Donderdag 23

Studiedag
Alle kinderen vrij

Vrijdag 17

Vakantie

Dinsdag 28

Woensdag 29

Donderdag 1 mrt.

Vakantie

Vrijdag 24

Vakantie

Vrijdag 2 mrt.

Verkeersles
groep 1-2

Projectdag/tentoonstelling Fit en Fruitig
15.30-16.15 uur
Zaterdag 4
Vormsel groep 8

Zondag 5

Zaterdag 11

Zaterdag 18

Zaterdag 25

Zaterdag 3 mrt.

Zondag 19

Zondag 26

Zondag 4 mrt.

Districtsfinale
schoolvoetbaltoernooi
18.00 uur in Gouda
Zondag 12

