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Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Weet je dat de lente komt, lente komt lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit……
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit……

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089

In deze periode is er veel te vieren. Straks Pasen, maar er is meer.
Wij mogen vrijdag 30 maart een prijs ontvangen van Bouwend Nederland. Wij
werken al een aantal jaar met de techniektorens, hebben hier een invoeringsplan
voor gevolgd en daardoor worden wij beloond met een grote aanvulling voor de
techniektorens namelijk “het Klokhuispakket”. De firma Oudenrijn komt deze prijs
vrijdag aan ons overhandigen en het Techniek-Klokhuis staat vanaf volgende
week naast de techniektorens in de kuil. Geweldig!

Op maandag 23 april start onze “meivakantie”. Twee weken is er geen school.
Wij hopen dat iedereen via een heerlijk zonnetje weer energie kan opdoen voor
de laatste maanden.
Op 19 april komt er een extra maandbrief uit met als thema: “ Continurooster ja of
nee?”. Hierin kunt u het advies van de MR lezen en de eventuele consequenties
en/of uitwerkingen daarvan.
Deze maandbrief staat vol met nieuws, dus duik er maar goed in!
Ik wens u allen een prachtige lentemaand april en hele fijne paasdagen.
Saskia van den Akker
directeur

e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Een stukje uit een lied van de paascommissie, die wij allemaal zingen bij de
presentatie op 5 april. Wat een geluk dat de lente ook echt is begonnen! Wij
hebben al vele mooie dagen achter de rug en dat in maart. Heerlijk de zon, je ziet
iedereen met een mooiere glimlach op het plein en bij de school. De bomen
lopen al uit en binnenkort is alles groen. Wat een prachtig land bewonen wij toch.
De kinderen leren in deze periode naar Pasen dat het in Ethiopië wel anders is.
Wij maken de kinderen bewust van de verschillen, het is goed om te zien hoe
“rijk” wij zijn!

Pasen
De periode vanaf de Carnaval tot Pasen zijn wij op school druk bezig met het
vastenproject: Even minderen, voor Ethiopië. De kinderen leren hoe de mensen
wonen en werken in Ethiopië in vergelijking met hoe wij leven in Nederland.
Samen praten wij met de kinderen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een
leefbaarder Ethiopië. En wat de mensen daar met het geld kunnen doen. Niet
zomaar een keer iets leuks doen of iets lekkers kopen, maar het geld goed
besteden d.m.v. bijv. microkredieten, een weefgetouw of waterpompen.
Er zijn leuke acties bedacht door de kinderen, bijv. lege statiegeld flessen
ophalen. Een dag niet computeren, met je Nintendo of i-pad spelen. Niet
snoepen of lekkere dingen kopen. Het licht uitdoen als je naar de wc gaat.
Karweitjes doen. Maar ook opa en oma werd gevraagd, een bijdrage in de
doosjes te doen. Er wordt zo veel geld gespaard. De doosjes kunnen zondag
1 april, tijdens de Palmpasenviering om 10.00 uur ingeleverd worden. Mocht u
hier niet voor in de gelegenheid zijn, lever de doosjes dan op school in uiterlijk
vrijdag 30 maart. Wij zorgen er dan voor dat ze in de kerk komen.
Op Witte Donderdag 5 april vieren wij op school het paasfeest. De schooltijden
voor deze dag zijn van 08.45 u tot 14.15 uur (continurooster voor 1 dag).
In twee groepen geven de kinderen een presentatie over het vastenproject: Even
minderen, voor Ethiopië. Tussen de middag krijgen de kinderen een paaslunch
aangeboden door de ouderraad. De kinderen hoeven deze dag dus alleen voor
tussendoor iets mee te nemen. Ook moeten de kinderen hun eigen bestek
meenemen. Wij hopen dat het een fijne dag wordt en wensen u en uw gezin vast
fijne paasdagen toe.
De paascommissie

Eerste Heilige Communie

Al een flink aantal weken wordt er in groep 4 gesproken over de Eerste Heilige
Communie. Dit is vooral bijzonder voor Jelle van Veldhuizen en Sander
Twaalfhoven. Zij doen namelijk op zondag 15 april a.s. hun Eerste Heilige
Communie. Een groot feest!!
Wij nodigen u van harte uit om dit mee te vieren om 9.00 uur in de
Willibrorduskerk.

Ouderavond: Het resultaat telt!
Op maandag 16 april hebben wij wederom een ouderbijeenkomst. Ik nodig u van
harte uit om deze avond aanwezig te zijn. De titel geeft het thema van de avond
aan:
* De resultaten van de leerlingen zijn belangrijk.
* Hoe komen wij aan deze resultaten?
* Welke toetsen nemen wij af?
* Hoe gaan wij daarna met de uitslag om?
* Op welke wijze betrekken wij ouders en leerlingen bij de resultaten?
* Geen NIO meer?
Ook staat de CITO centraal. Wij nemen al jaren lang de Cito entreetoets af in
groep 7 en de NIO toets in groep 8. Wij geven aan de hand van deze uitslagen
de adviezen voor het voortgezet onderwijs. Daar denken de minister en de
inspectie anders over. Er zijn nieuwe ontwikkelingen, die ook echt verplicht zijn
om uit te voeren. Wij gaan ook anders aan het werk in groep 7 en 8 komend
jaar!!!!
Daarover willen wij u graag inlichten op maandag 16 april om 19.30 uur.
Nieuws uit de parochie

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is hij weer opgestaan
Het tweede deel uit het liedje wat wij gaan zingen op 5 april.
Een lied over Pasen. In de kerk vieren wij Pasen als volgt:
Vrijdag 6 april
Goede vrijdag
Kinderkruisviering met het kinderkoor om 15.00 uur
Zondag 8 april
Pasen
Eucharistieviering met dames- en herenkoor om 9.00 uur.
Er is kinderwoorddienst en crèche.

Fruit en groente
Tijdens de projectweken Fit & Fruitig hebben wij genoten van iedere week 3 keer
fruit als tussendoortje. Een hele gezonde leefstijl, waar wij als leerkrachten achter
staan. De afgelopen 10 weken hebben wij subsidie gekregen van het Europese
Schoolfruitprogramma om aan het fruit/groente eten op school te wennen.
Wij gaan er ook mee door. Als school gaan wij het fruit niet inkopen. Dit is een
zeer omslachtige organisatie en voor de ouders zijn hier kosten aan verbonden.
Voor leerkrachten is het een behoorlijke organisatie in de groep.
Daarom hebben wij gekozen voor een ander alternatief. Wij hebben nu 1x per
week een fruitdag. Dit willen wij uitbreiden. Op maandag, woensdag en vrijdag
gaan wij vanaf 1 april een fruitdag instellen. Dus 3 dagen per week fruit of
groente mee naar school en op dinsdag en donderdag nemen de groepen 3 t/m 8
zelf een koek, boterham of ook een stuk fruit mee. De groepen 1 en 2 krijgen dan
van de leerkracht een koekje uit de trommel.
Vanaf 2 april: maandag-woensdag-vrijdag Fruit/Groentedag

Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen

In de groep 1 L/P van juf Linda en juf Paulien komt Joy Bakker en in de groep
1 B/P komen Wiktoria Trefler, Wiki Osadnik en Daan Smit.
Veel plezier bij ons op school!

Sportdag
Dit jaar wordt er weer een sportdag georganiseerd voor alle kinderen van school.
De werkgroep is al begonnen en heeft gevraagd om alvast de datum in de
maandbrief te zetten. Voor die dag zoeken wij altijd veel hulpouders,
hulpgrootouders of hulp-oppassers. Er zijn altijd op verschillende tijden extra
mensen nodig. Dus schrijf deze datum vast in uw agenda!
Sportdag groep 1 t/m 8 op donderdag 7 juni
In de volgende maandbrief hoort u meer over de komende sportdag!
Wij rekenen op veel hulp, zodat wij voor de kinderen een prachtige dag
kunnen organiseren!
U komt toch ook?

Nieuws van groep 4
Op Pasen hebben de kinderen van groep 4 een paasprojekt.
Van mensen uit Etiopië op cd en daarom sparen we gelt. Met een projektboekje.
Groetjes Rishelle en Jordi
29 maart gaan de kinderen van groep 4 naar de kinderboerderij. De mensen die
daar werken gaan allemaal dingen vertellen over de lente en de dieren. En er
worden ook lammentjes geboren en ook kuikentjes. En allerlei anderen dieren.
Groetjes Fathi en Feline

Nieuws van de kleuters
Komende week werken wij nog over Pasen. Donderdag sluiten wij dit af met de
paaslunch. De kinderen eten tussen de middag op school en zijn om 14.15 uur
vrij. Voor in de morgen nemen de kinderen drinken mee van huis. Voor het eten
nemen ze bestek mee. Wilt u op het bestek de naam van het kind zetten?
In de gang bij de kuil heeft u vast wel die mooie gekleurde torens zien staan. In
deze torens staan dozen met techniekopdrachten. Na de Pasen gaan wij in de
groepen werken met deze techniekdozen. Dit doen wij tot aan de meivakantie.
Woensdag 11 april gaan wij de derde praktische verkeersles doen. Het is een
wandeling door de wijk waarbij wij het oversteken oefenen. Voor iedere groep
zoeken wij 2 ouders die willen helpen. U kunt uw naam op het betreffende briefje
bij de deur van de klas schrijven.
Het is nog ver weg, maar vrijdag 25 mei willen wij met de kinderen een uitstapje
maken (waarschijnlijk naar de geitenboerderij in Zoeterwoude). Dit kan alleen
doorgaan als wij genoeg vervoer hebben. Als u kunt rijden die dag, wilt u dan uw
naam alvast noteren op het betreffende briefje bij de deur van de klas. Verdere
informatie over dit uitstapje komt later.
Liedje van de maand:
Oversteken, oversteken. Stoeprand stop! Stoeprand stop!
Kijk naar alle kanten. Kijk naar alle kanten. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk.
Oversteken, oversteken. Let goed op! Let goed op!
Kijk daar komt een auto. Kijk daar komt een auto. Stop, stop, stop. Stop, stop,
stop.
Oversteken. Oversteken. Let goed op! Let goed op!
Kijk daar komt geen auto. Kijk daar komt geen auto. Stap, stap, stap. Stap, stap,
stap.

Nieuws van groep 6
Groep 6 ziet ze vliegen
Met groep 6 hebben wij in de afgelopen week aan het project “Weide Vogels”
gewerkt. Na enige klassikale lessen moesten we natuurlijk ook de natuur nog in.
In een heerlijk lentezonnetje op de fiets naar Reeuwijk, werden de eerste vogels
al gespot. Al ging het dan vooral om vreemde vogels.
Op het Reeuwijkse platteland aangekomen kregen we uitleg over de activiteiten.
Wurmen zoeken, eieren van de kievit verstoppen en natuurlijk vogels spotten met
de verrekijker. Door de verrekijker werden verschillende vogels gezien. Van
kievit, waterhoen en fazant tot pino aan toe. Al met al een geslaagd project.

Nieuws van groep 7
Zwemmen zonder mouwen
We gingen met groep zeven en groep acht naar zwemmen zonder mouwen in
het Evertshuis. En nog een andere school. Het optreden zwemmen zonder
mouwen was er grappig en leuk. Ze ging de hele tijd in een kleed hokje staan en
gingen ze zingen en ze keerde ook de kleed hokjes soms om en ze gingen met
een kruk en een bak met water gingen ze er alleen met hun gezicht in en de de
ze bewegingen met hun armen. En toen je binnen kwam in het Evertshuis
spilden twee mensen op een gitaar en een jambe. Toen die meiden de wedstrijd
gingen spelen had een van de spelers een nep pistol met conventie er in en toen
begon de wedstrijd. En iemand van de spelers was boos omdat ze niet had
gewonen. En een van de andere spelers had met iemand gezoend. en ik vond
dat ze het heel goed hadden gedaan.
Dit warren de mensen die mee deden aan de musical.
En hier gingen ze zwemmen zonder mouwen.

Boomfeestdag
Het was een best rare woensdagochtend. We moesten onze spullen naar boven
brengen en dan gelijk weer naar beneden komen. We keken de klas in en daar
stond op het bord: Historische Kring. Wij vroegen ons af wat dat was, maar de juf
deed er irritant geheimzinnig over. We gingen lopen naar een straat. Ik ben de
naam vergeten. Daar stonden twee mannen met een schep en een paaltje. Op
dat paaltje zat een bordje waarop:
*de normale en de Latijnse naam;
*hoe oud de boom was
*en het logo van het bedrijf stond.
De jongens moesten een gat boren en de meisjes deden het paaltje in de grond.
Goed aanstampen en… het paaltje stond! Zo hebben we nog 3 bomen gedaan.
Onderin het bordje stond de afkorting: SHKB. Wij gingen verzinnen wat het was.
Dus iemand riep: Sorry Het Kan Beter! Maar het was:Stichting Historische Kring
Bodegraven.
Het was heel grappig, veel leuker dan ik had verwacht!
Groetjes, Gaby

Nieuws van groep 6-7
Bijna alle groepen deden iets leuks voor het openpodium.
Wij vonden het heel gezellig en onze groep gr 6/7 heeft drie
sprookjes voorgelezen. Er stonden 7 dwergen en een
prinses achter degenen die hebben voorgelezen. Veel
andere groepen hadden dansjes en liedjes gedaan. We
waren met bijna alle groepen tot groep 7. Onze juf heeft het
gepresenteerd. Dat was heel leuk.
Isa, Loïs & Chiara

Nieuws van de OR
Nieuwe bestuursleden
Voor de Ouderraad hebben inmiddels Marjan van Eijk en Fleur de Groot zich
enthousiast aangemeld. Marjan zal betrokken worden bij de organisatie en
uitvoering van de diverse activiteiten, Fleur heeft inmiddels het stokje
overgenomen van onze vorige penningmeester Kim Smit en zal de cijfertjes van
de oudervereniging gaan beheren. Tijdens de volgende jaarvergadering na de
zomer zullen zij officieel middels een stemming worden gekozen, maar u begrijpt

dat wij al zeer blij zijn met deze extra handen in de Ouderraad. Heeft u ook
interesse, maar weet u niet zo goed wat het precies inhoudt allemaal? Kom dan
geheel vrijblijvend eens kijken bij onze volgende vergadering in april, stuur een
mail naar: or.pax@degroeiling.nl en wie weet zien we u bij de volgende
vergadering!
Pasen
De paascommissie is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen van het
paasfeest op school. Er moet veel gebeuren: boodschappen doen, school
versieren, het eten klaarzetten op de dag zelf en alles weer opruimen...dit alles
gebeurt met veel enthousiasme zodat alle kinderen een onvergetelijk paasfeest
kunnen vieren op school.
Ouderbijdrage
Inmiddels hebben al veel ouders hun ouderbijdrage betaald. Diegene die dat nog
niet heeft gedaan kunnen binnenkort van de oudervereniging en de directie een
herinnering in de bus verwachten met het verzoek dit alsnog voor de meivakantie
te doen of contact op te nemen met de directrice S. v.d. Akker om een
betalingsregeling in gang te zetten.
Springkussen
Twee keer per jaar wordt er een springkussen gehuurd voor diverse activiteiten
op en om de school. Dit kost iedere keer een hoop geld. Om geld te besparen
willen wij proberen een 2e hands springkussen aan te schaffen en die zo in het
beheer van de Pax-Christi en de ouderraad te houden.Voor de opslag van dit
springkussen zijn we opzoek naar een lege schuur, garage of andere ruimte.
Heeft u een idee? Mail ons dan: or.pax@degroeiling.nl

Verjaardagen in april 2012

01-04
02-04
05-04
12-04
12-04
14-04
14-04
17-04
17-04
19-04
22-04
23-04
25-04
25-04
27-04
28-04
29-04
29-04

Wiktoria Trefler
Evy Onderwater
Frans van der Reijden
Dennis Vega
Sebastiaan Walraven
Batuhan Aksit
Joey Schouten
Kristie Rijnbeek
Yannick Saeijs
Safira Ifrandi
Verona van Diemen
Matthijs Klinckenberg
Alec Höcker
Joy Bakker
Elise Zaal
Mimi Bachir
Daan Smit
Jhelisa de Lange

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

april 2012
Week 14

Maandag 2

Pax Christischool
Week 15

Maandag 9

e

Dans groep 5 t/m 8

2 Paasdag
Alle kinderen vrij

Week 16

Maandag 16

Ouderavond “Het
resultaat telt”
19.30 uur

Week 17

Maandag 23

Vakantie

Week 18

Maandag 30

Koninginnedag
Vakantie

Groep 5 bezoekt de
bibliotheek
Dinsdag 3

Dinsdag 10

Dans groep 1 t/m 3

Woensdag 4

Dinsdag 17

Vergadering
LeerlingenRaad
Woensdag 11

Woensdag 18

Verkeersles kleuters
Donderdag 5

Donderdag 12

Paaslunch op school
continurooster alle
groepen
alle kinderen 14.15
uur vrij
Vrijdag 6

Vakantie

Woensdag 25

Vakantie
Donderdag 19

Theorie
verkeersexamen
groep 7

Vrijdag 13

Dinsdag 24

Vrijdag 20

Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij

Donderdag 27

Vakantie

Vrijdag 27

Vakantie

Dinsdag 1 mei

Vakantie

Woensdag 2 mei

Vakantie

Donderdag 3 mei

Vakantie

Vrijdag 4 mei

Vakantie

Zaterdag 7

Zaterdag 14

Zaterdag 21

Zaterdag 28

Zaterdag 5 mei

Zondag 8

Zondag 15

Zondag 22

Zondag 29

Zondag 6 mei

e

1 Paasdag

e

1 Heilige Communie
9.00 uur
Willibrorduskerk

