Maandbrief mei 2012

Nieuws van de directie
adres

Het continurooster gaat ingezet worden volgend schooljaar.
Dit betekent een flinke verandering in de schoolorganisatie.
In deze nieuwsbrief kunt u een begeleidend stuk van de MR vinden. Hierin
leggen zij uit hoe zij tot een positief advies zijn gekomen t.o.v. het invoeren van
een continurooster.
Het managementteam, de MR en het team hebben ervoor gekozen het
continurooster als volgt te organiseren voor het schooljaar 2012-2013.
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maandbrief

Wij starten iedere ochtend om 8.30 uur;
De deuren gaan om 8.20 uur open, zodat ouders met hun
kind(eren) naar de groep kunnen gaan;
De leerkrachten eten met de kinderen in de groep;
De overblijfouders houden toezicht tijdens het buitenspelen;
Op ma-di-do-vrij is om 14.30 uur de schooldag voorbij;
Op woensdag blijven de kinderen niet op school eten;
Op woensdag is de schooldag om 12.15 uur voorbij.

Lestijd-lunchtijd
Als school zijn wij verantwoordelijk voor een goede verdeling van de lestijd. Wij
hebben de lestijd hard nodig om alle doelen in het onderwijs te halen. Daarom
hebben wij ervoor gekozen om de lunchtijd niet te rekenen als lestijd. De
kinderen maken op een dag 5,5 uur effectieve lestijd en krijgen een half uur voor
lunch en buitenspel. De woensdag is hierop een uitzondering. Een groot
percentage van de ouders heeft in de enquête aangegeven graag de
woensdagmiddag vrij te zijn. Op woensdag zijn wij om 12.15 uur uit.

Opvang na schooltijd
Veel ouders hebben aangegeven dat deze nieuwe schooltijden lastig zijn i.v.m.
de werkroosters en/of oppas. De MR heeft als voorwaarde gesteld dat de opvang
goed geregeld moet zijn. Om 14.30 uur zijn er 4 opties:
Kind gaat naar huis;
Kind gaat naar de NSO;
Kind gaat tot 15.30 uur naar de Pax-opvang;
Kind kan deelnemen aan activiteiten van Kidzz-proef.
Het komende jaar gaan wij als school zelf de opvang regelen.
Van 14.30-15.30 uur kunnen de kinderen onder begeleiding van de
overblijfouders binnen school opgevangen worden. Hiervoor wordt een klein
bedrag gevraagd. De kosten zijn € 2,50 per keer, dit gaat via een strippenkaart.
De inschrijving voor deze opvang verloopt volgens een opvang-inschrijfformulier.
Dit formulier kunt u vinden in de maandbrief van juni.
De NSO gaat de opvang eerder starten. Voor de kinderen van de Pax
Christischool, die gebruikmaken van de NSO, wordt het afnameblok gewijzigd.
De kinderen mogen eerder komen en zullen eerder de NSO moeten verlaten. De
tijden van dit blok worden: 14.30-17.45 uur. Hierdoor zullen er geen extra kosten
bijkomen voor de ouders van de kinderen die van de NSO gebruikmaken.

Stichting Kidzz-proef
Kiddz-proef is een jonge, enthousiaste stichting die met diverse professionele,
creatieve en enthousiaste samenwerkingspartners een breed palet aan
activiteiten biedt aan leerlingen in het primair onderwijs, waar in het gewone
leerprogramma geen tijd voor is. Korte of lange workshops op het gebied van
kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Hierin krijgen leerlingen de
mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Op dinsdag en/of
donderdag zullen activiteiten georganiseerd gaan worden. Alle kinderen van de
Pax Christischool zijn welkom om deel te nemen. Informatie over aanbod, data,
tijden en kosten volgt zo spoedig mogelijk.
Schema
Hieronder vindt u alle informatie in een overzichtelijk schema geplaatst.
Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag
Tijd

Activiteit

overige opmerking

8.20 uur

deuren gaan open

alle groepen komen naar
binnen en gaan naar het lokaal

8.30 uur

de school begint

10.10 uur

speelkwartier 1

groepen 3,4,5

10.30 uur

speelkwartier 2

groepen 6,7,8

12.00-12.15 uur

buitenspelen 1

groep 1,2,3 met opvangouders

12.20-12.35 uur

buitenspelen 2

groep 4,5,6 met opvangouders

12.40-12.55 uur

buitenspelen 3

groep 7 en 8 met
opvangouders

14.30 uur

einde schooldag

alle kinderen zijn klaar,
kinderen gaan naar huis of
naar opvang

Opvangmogelijkheden voor schooljaar 2012-2013:
14.30-15.30 uur

opvang op school door
opvangouders

kosten € 2,50 per keer

14.30 -17.45 uur

mogelijkheid om aan te
sluiten bij NSO tot 17.45 uur

organisatie door NSO

14.30-15.30 (16.00 uur)

dinsdag en donderdag
worden diverse activiteiten
georganiseerd door Kidzzproef

voor alle kinderen van de Pax
Christischool
Organisatie Kidzz-proef

Woensdag
Tijd

Activiteit

overige opmerking

8.20 uur

deuren gaan open

alle groepen komen naar
binnen en gaan naar het lokaal

8.30 uur

de school begint

10.10 uur

speelkwartier 1

groepen 3,4,5

10.30 uur

speelkwartier 2

groepen 6,7,8

12.15 uur

einde schooldag

alle groepen

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag!
Vriendelijke groet,
Saskia van den Akker
directeur Pax Christischool
directie.pax@degroeiling.nl

Nieuws van de MR
Beste ouders,
Wij hebben ons de laatste maanden bezig gehouden met een onderzoek onder
ouders van de Pax Christischool, waarbij wij wilden weten hoe jullie staan
tegenover de invoering van een continurooster. Aan de hand van deze enquêteuitslag hebben wij advies uitgebracht aan de directie.
De enquête is door 60% van de ouders ingevuld. Met dit hoge
responspercentage zijn wij erg tevreden. Het geeft aan dat het onderwerp leeft
onder ouders en dat er een grote betrokkenheid is.
Een meerderheid van de ouders (56%) is voor het continurooster. Daarnaast
bleek dat de meeste ouders (65%) voor een continurooster kiezen met vier
gelijke dagen en een vrije woensdagmiddag. Dit betekent dat de MR een positief
advies uitbrengt aan de directie voor de invoering van een continurooster.

De MR is van mening dat invoering van een dergelijk rooster met ingang van het
nieuwe schooljaar alleen kan wanneer er wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
- een helder plan rond de naschoolse opvang;
- duidelijkheid over het draagvlak onder leerkrachten;
- duidelijkheid over de praktische consequenties voor leerkrachten;
- realistisch tijdspad met betrekking tot de invoering.
Naar ons idee is het gebrek aan een helder plan voor naschoolse opvang het
meest cruciaal voor ouders. Het ontbreken van duidelijkheid over het aanbod na
schooltijd en de eventuele meerkosten is volgens ons ook van invloed geweest
op de mening van ouders over een continurooster. Het lijkt ons zeer aannemelijk
dat meer ouders positief zullen zijn, zodra er inzicht is in de plannen en de
consequenties voor ouders en kinderen.
Inmiddels hebben wij van de directie vernomen dat de plannen rond naschoolse
opvang concreet zijn gemaakt en er ook goed uitzien. Dat stemt ons positief over
de verdere invoering.
Het leerkrachtenteam heeft in de tweede week van april de details besproken.
Een grote meerderheid steunt de plannen voor een continurooster.
De gehele rapportage van de enquête ligt ter inzage op school.
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dat kan door ons
persoonlijk te benaderen of een mail te sturen naar: mr.pax@degroeiling.nl
Tot slot bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan de enquête.
MR Pax Christischool
Colynda Immerzeel, Lenny Klinckenberg, Ilse Lingg, Marja Nieuwenhuijzen,
Marijke Teepe en Jackie van der Vlis

Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen

In groep 1 van juf Linda en juf Paulien komt Rick Duthler.
Veel plezier bij ons op school!

Sportdag
Op donderdag 7 juni is het zover. De jaarlijkse sportdag voor de groepen 1 t/m 8
gaat dan weer plaatsvinden. Voor de groepen 6 t/m 8 zal er in Olympische sfeer
tot 13.00 uur op de atletiekbaan in Reeuwijk gesport worden. De groepen 4 en 5
houden hun sportdag in zwembad de Kuil. De groepen 1 t/m 3 blijven op school
voor een spetterende sport & speldag.
Wij hebben voor die dag nog wel een groot aantal hulpouders nodig, zodat wij er
een geslaagde dag van kunnen maken. Hiervoor krijgen de kinderen op
maandag 7 mei een aanmeldformulier mee. Het formulier kunt u t/m vrijdag 11
mei inleveren bij de leerkracht.
Verder verwachten wij dat de kinderen van groep 6 t/m 8 die dag met de fiets
naar school komen, aangezien wij met de fiets richting de atletiekbaan in
Reeuwijk gaan. Ook moeten die kinderen uiterlijk 1 juni een (oud) wit T-shirt mee
naar school nemen, die wij met verf willen gaan versieren.
Zet het vast in de agenda en wij hopen dat veel ouders willen en kunnen helpen!
de sportdagcommissie

Nieuws van groep 4
We hebben woensdagmiddag een voetbal toernooi gehad. Veel scholen hebben
mee gedaan maar de paxchristi heeft gewonen allebei de groepen dus zijn ze
naar de volgende ronde maar ze hebben nog niet de beker die moeten ze nog
halen. Maar we weten niet waar we de volgende ronde is. Maar daar komen we
nog wel achter. Ze hebben nog een keer met 2-0 gewonen en een keer met 8-0
en een keer met 1-0 en een keer met4-0 gewonnen .
Mohammed en Lotte

Nieuws van de kleuters

Na de meivakantie gaan wij iets maken voor Moederdag. Wat dat wordt is
natuurlijk een geheim.
Tegelijkertijd starten we met het project “op de boerderij”. Wij laten de kinderen
kennis maken met het leven op de boerderij. Wij vertellen ze over het werk van
de boer, de boerin en de knecht, over de gereedschappen en de machines die
gebruikt worden, over de dieren op de boerderij, over hoe de melk van de koe in
het melkpak komt en hoe het nu zit met de kip en het ei. De kinderen kunnen
spelen als boer, boerin of knecht. Wie thuis spullen heeft die te maken hebben
met de boerderij mag dat meenemen naar school.

25 Mei sluiten we het project af met een uitstapje.
Wij gaan niet zoals eerder vermeld naar de geitenboerderij, maar het wordt de
kinderboerderij in Gouda. U krijgt in een aparte brief verdere informatie over de
schooltijden, over kleding en over eten en drinken. Helaas hebben wij nog niet
genoeg auto’s voor het aantal kinderen dat meegaat. Wie kan nog rijden?????
Wij horen het graag van u.

Versje van de maand:
Het paardje trekt de wagen, het schaapje zorgt voor wol
Het koetje geeft wat verse melk, soms wel een emmer vol
De kat verjaagt de muizen, de haan kraait: het is tijd
De hen legt elke morgen een eitje voor het ontbijt
De hond bewaakt de dieren, want hij is groot en sterk
En zo heeft op de boerderij elk dier zijn eigen werk.

Verjaardagen in mei 2012

02-05
14-05
14-05
16-05
19-05
21-05
21-05
22-05
22-05
23-05
24-05
24-05
24-05
28-05
29-05
31-05

Nina Buist
Jasmijn Twaalfhoven
Veronique den Boer
Zarah Vos
Sjoerd van Oossanen
Rick Duthler
Sakina Bouzlafa
Jelle van Veldhuizen
Marit Verkleij
Mara Verschut
Bram Smit
Gina van Kooten
Lucas Vogelzang
Stein Knop
Salim El Hani
Sven van Veldhuizen

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

mei 2012
Week 18

Maandag 30

Pax Christischool
Week 19

Maandag 7

Week 20

Maandag 14

Koninginnedag

Schoolfotograaf

Vakantie

Dans groep 5 t/m 8

Dinsdag 1

Vakantie

Woensdag 2

Dinsdag 8

Dans groep 1 t/m 4

Woensdag 9

Vakantie

Donderdag 3

Vakantie

Schoolfotograaf

Woensdag 16

Studiedag
alle kinderen vrij
Donderdag 10

Vakantie

Vrijdag 4

Dinsdag 15

Donderdag 17

Week 21

Maandag 21

Kamp groep 8

Dinsdag 22

Kamp groep 8

Woensdag 23

Week 22

Maandag 28

e

2 Pinksterdag
alle kinderen vrij

Dinsdag 29

Pinkstervakantie
alle kinderen vrij
Woensdag 30

Kamp groep 8

Donderdag 24

Donderdag 31

Vrijdag 25

Vrijdag 1 juni

Hemelvaart
alle kinderen vrij

Vrijdag 11

Verkeersles groep
6-7 en 7

Vrijdag 18

Hemelvaart
alle kinderen vrij

Groepen 1 en 2 naar
de kinderboerderij in
Gouda

Laatste dag
meenemen wit shirt
voor sportdag
gr. 6 t/m 8

Zaterdag 5

Zaterdag 12

Zaterdag 19

Zaterdag 26

Zaterdag 2 juni

Zondag 6

Zondag 13

Zondag 20

Zondag 27

Zondag 3 juni

Moederdag

