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Nieuws van de directie
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Voor u ligt de maandbrief van juni.
Een belangrijke brief met nieuws over de organisatie voor schooljaar 2012-2013.
De laatste weken zijn aangebroken en iedereen is benieuwd hoe het volgend jaar
gaat lopen. De laatste weken zijn druk, er moet nog veel gebeuren voordat wij
allemaal van een welverdiende vakantie kunnen genieten.
Lees deze maandbrief goed door en vergeet de bijlage niet te bekijken. Daarin
kunt u de kalender voor volgend jaar vinden.
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De laatste loodjes van dit schooljaar gaan beginnen
en er komen ook een heleboel leuke dingen aan.
Iedereen veel plezier met de laatste weken!
Saskia van den Akker
Directeur Pax Christischool

Ouderbijeenkomsten

Dit jaar hebben wij op verzoek van de ouders een aantal koffie-/theemomenten
georganiseerd. Soms met een thema, maar vooral bedoeld om elkaar te
ontmoeten en over school, ouders en organisatie te praten. Deze bijeenkomsten
zijn niet goed bezocht. De laatste bijeenkomst waarin ik veel informatie heb
gegeven over volgend schooljaar is slechts door 1 ouder bezocht. De behoefte
van ouders is dus niet groot om deze bijeenkomsten te bezoeken. Ze waren in
september al gepland, op verschillende dagen, verdeeld over het jaar, op
verschillende tijden, maar het MT heeft besloten deze bijeenkomsten niet voort te
zetten als gevolg van het aantal aanwezige ouders. Natuurlijk blijven de
ouderavonden met diverse thema's wel bestaan.

Sportdag groep 1 t/m 3

Doordat er te weinig aanmeldingen waren voor hulp op 7 juni, kan onze sportdag
niet doorgaan zoals wij in gedachten hadden. Wij hebben het programma moeten
aanpassen. Wij starten die dag nog steeds om 9.15 uur en de afsluiting begint
om 13.00 uur. Daarna zijn de kinderen vrij.
De ouders die zich wel opgegeven hebben zijn die dag hard nodig en ook heel
welkom! Ook de pannenkoekbakkers krijgen de spullen aangeleverd en kunnen
aan het werk.
Wij gaan er voor de kinderen een leuke dag van maken!
Leerkrachten groep 1 t/m 3 & sportdagcommiss

www.paxchristibodegraven.nl
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Helaas moeten wij constateren dat de sportdag niet georganiseerd kan worden
zoals voorheen. Er zijn te weinig aanmeldingen bij de hulpouders. Ook bij de
ouderbijeenkomsten is de betrokkenheid van ouders heel erg laag. Hierover leest
u meer in deze maandbrief. Als school gaan wij kijken waar dat aan ligt en wat wij
er aan kunnen doen.

Groepsindeling 2012-2013
De groepsindeling is dit jaar erg laat. Hiervoor is een duidelijke verklaring en die
kan ik ook geven. Sinds een paar weken worden er veel kinderen uit
Zwammerdam ingeschreven. Het is alleen nog niet duidelijk of deze kinderen ook
daadwerkelijk onze school gaan bezoeken. De Zwanenburcht in Zwammerdam is
een kleine school. De stichting Sopora wil de school sluiten. Op dit moment wordt
geprobeerd om voor de school nog een jaar verlenging te krijgen. Als de school
geen verlenging krijgt, komen er een aantal kinderen bij ons op school. Ik heb
geprobeerd te wachten met de groepsindeling, zodat ik de juiste informatie aan
alle ouders kan geven en er later geen wijzigingen hoeven plaats te vinden.
Helaas is er voor de Zwanenburcht nog geen uitslag binnen en wil ik wel verder
met de organisatie voor 2012-2013.
Hier volgt de groepsindeling voor volgend schooljaar:
1-2

1-2

3

4

5

6

7

7-8

8

Mocht de school in Zwammerdam sluiten dan komen er bij verschillende groepen
kinderen bij. Voor de groep 6 wordt dit een probleem, omdat de groep al vrij groot
is.
Daarom hebben wij besloten de kinderen die in groep 6 gaan instromen vanuit
Zwammerdam met elkaar de combinatiegroep gaan worden met groep 5, zo
kunnen wij de huidige groep 5 intact houden. Dit in verband met de tijd die wij
nog hebben(5 weken). De groepsindeling wordt dan als volgt:
1-2

1-2

3

4

5-6

6

7

7-8

8

De medezeggenschapsraad en het team hebben goedkeuring gegeven voor
deze groepsindeling. Wij hebben geprobeerd zo min mogelijk te wijzigen en rust
te houden in de school.
De lokaalindeling is als volgt
Boven: groep 7/8, groep 7, groep 6, lokaal Verkenners
Beneden aan de linkerkant: groep 4, groep 3 en groep 5 (of 5-6)
Beneden aan de rechterkant: groep 8, 2 kleutergroepen van de Da Costa.
In de kleutergang: groepen 1-2, zorglokaal en NSO
Tevens zijn wij al rond met de verdeling van de leerkrachten over de groepen.
In dit schema gaat u twee namen missen. Juf Agaath en juf Elly gaan stoppen
met werken, maar beide juffen zijn gelukkig nog niet uit het oog verdwenen. We
gaan ze ook volgend jaar regelmatig zien op school. Ze willen graag betrokken
blijven bij de school en dat vinden wij geweldig. Op woensdag 4 juli gaan wij
afscheid nemen van de juffen. Daarover krijgt u binnenkort een aparte
informatiebrief, maar noteer deze datum vast in uw agenda.

Groep

Leerkrachten

Opmerking

1-2

Berry Vink
Paulien van Zoest

1-2

Marja Nieuwenhuijzen
Jeannette Kastelijn

3

Leonie Lakerveld
Lindi Baars

4

Marijke Teepe
Marie-Jose Mulckhuijse

5 ( 5/6)

Frans van den Dikkenberg
Danielle Wansinck (verlof vanaf oktober)

Zwangerschapsverlof
wordt ingevuld door
Jacoline Minnee

6

Werner Hendriks
Carolien Jansen (verlof vanaf half
september)

Zwangerschapsverlof
wordt ingevuld door
Werner Hendriks

7

Colynda Immerzeel
Jan de Graaf ( LIO-stagiaire)

7-8

Evelien de Loome
Martine Schonenberg

8

Wil Boeschoten
Saskia van den Akker
Leraarondersteuners/ administratie

Carla van der Lans
Marisja Kalai
Lia de Wit

Vakantierooster 2012-2013
In de bijlage van deze Maandbrief kunt u de nieuwe kalender
vinden. De vakantiedagen zijn rood gekleurd. De studiedagen
zijn groen gekleurd. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
Sinds een paar jaar zijn wij de schooltijden gelijk aan het
trekken. Dit schooljaar hadden wij nog een paar dagen verschil
in groep 7 en 8. Zij moesten op vrijdagen naar school, terwijl
de andere groepen vrij waren. Dit jaar is er geen verschil

meer en zijn er dus ook geen aparte vrije vrijdagen meer. U kunt in de kalender
zien welke dagen wij aan de kleine vakanties weer extra dagen " geplakt "
hebben. Dit is het afgelopen jaar zo goed bevallen, dat wij hier nog meer
mogelijkheden in gezocht hebben. In juni hebben wij nog een extra week
vakantie. Dit komt omdat wij in iedere groep 940 uur lesuren hebben en er in
praktijk meer uren zijn.
De MR heeft de nieuwe kalender goedgekeurd. Nu staan alleen de
vakantiedagen er nog in. Na de zomervakantie ontvangt u de uitgebreide
kalender met alle data van activiteiten,vergaderingen en bijeenkomsten van het
schooljaar 2012-2013.
U ziet het goed! Het team begint met een Studiedag, de kinderen zijn dan nog 1
extra dag vrij. Op dinsdag 21 augustus starten wij de dag om 8.30 uur op het
plein met een Kick Off met alle kinderen en ouders! Een spetterend begin van het
jaar, daar wilt u bij zijn!

Da Costa in de school
Volgend schooljaar komt de Da Costa bij ons in het gebouw. Zij hebben ervoor
gekozen om met 1 kleutergroep te starten in de Pax. Halverwege het jaar komt er
een tweede groep nieuwe kleuters bij. Doordat zij met kleuters komen, hebben zij
er voor gekozen om 2 lokalen beneden in te richten. Wij wensen de leerkrachten
en kinderen veel plezier op hun nieuwe dependance.

Vrij opneembare dag
In de gemeente Bodegraven gaan 2 scholen een pilot starten met 1 vrij
opneembare dag. De Beatrixschool en de Willibrord-Miland starten per
1augustus deze pilot. De directeuren en leerplichtambtenaar gaan deze pilot
volgen en deze proef wordt geëvalueerd in het directeurenberaad. Een vrij
opneembare dag is een vakantiedag voor de kinderen die van de totale
vakantiedagen afgehaald worden. Ouders mogen deze dag 1 keer inzetten in het
schooljaar. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. In bepaalde periodes mag
dit niet i.v.m. de organisatie.
Wij werken niet mee aan deze pilot. De vrij opneembare vakantiedag is voor de
leerlingen, maar leerkrachten moeten dan wel door werken. De school moet de
leerkrachten dus een dag extra uitbetalen en dat kost de school,dus aardig wat
geld. In verband met de bezuinigingen is dat voor ons nu niet haalbaar. Gelukkig
hebben wij een heleboel extra vrije dagen aangeboden in onze kalender 20122012. Wij gaan meekijken met de pilot en ik houd u op de hoogte.

Opvang na continurooster
In de bijlage van deze maanbrief kunt u ook informatie vinden over de korte
opvang van 14.30-15.30 uur voor het schooljaar 2012-2013. Lees deze
informatie heel goed door. Gaat uw kind gebruik maken van deze opvang, dan
ontvangen wij graag de inschrijfformulieren voor de zomervakantie terug. Dan
kunnen wij voor en tijdens de zomervakantie de organisatie starten van de
opvang. Er een nieuw mailadres gekomen voor alle administratie voor de opvang
van volgend schooljaar. Noteert u dit mailadres alvast:
opvang.pax@degroeiling.nl

Opvangteam versterken?
De huidige overblijfouders hebben een bericht ontvangen over de opvang van
volgend jaar. Met natuurlijk de vraag of zij willen blijven helpen. Uiteraard
ontvangen de opvangouders een vergoeding voor het werk. De opvang vindt
plaats van 12.00-13.00 of van 14.30-15.45 uur. Heeft u interesse en bent u in de
gelegenheid om op een bepaalde dag opvangouder te zijn, mail dan naar
opvang.pax@degroeiling.nl of spreek mij persoonlijk aan.

Open Podium

Op donderdag 21 juni zal het laatste Open Podium van dit jaar
plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Rondom
de kuil staan stoelen voor u klaar, waar u kunt plaatsnemen om lekker te
gaan genieten van de optredens van uw kind(eren). Voor alle
duidelijkheid; u mag alleen komen kijken naar het Open Podium waaraan
de groep van uw kind deelneemt en jongere broertjes en zusjes moeten
thuisblijven. Hieronder de tijden wanneer de voorstellingen zullen zijn.
Om 13.30 uur zijn de volgende groepen aan de beurt: 1 L/P, 2, 5, 6 en 7.
Om 14.35 uur zijn de overige groepen aan de beurt: 1-2 B/P 3, 4, 6-7 en 8.

Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen
Wij verwelkomen drie nieuwe kinderen bij de kleutergroepen:
Oussamma Ahrouch
Abdellah El Bouhassani
Viktoria Tataridou
Wij wensen jullie veel plezier op de Pax Christischool

Nieuws van de kleuters
Het project “boerderij”hebben we afgerond.
We willen alle ouders die hebben gereden naar de
kinderboerderij nogmaals hartelijk bedanken.
Mede door uw hulp was dit uitje een groot succes.
Nu werken we naar het grote sportspektakel toe.
We praten, tekenen en kleuren over sportactiviteiten.
Na de sportdag gaan we het project “Water”doen. Water komen kinderen in het
dagelijks leven overal tegen. Water voor het toilet, water uit de kraan en water in
de wasmachine. Je kunt veel met water doen; schoonmaken, drinken, en erin
zwemmen. De kinderen leren wat er met water gebeurt zodra het in het
afvoerputje verdwijnt. Ze denken na over vies en schoon water. Met behulp van
proefjes onderzoeken de kinderen de eigenschappen van water: het kan
spiegelen, je kunt het niet pakken, spullen blijven erin drijven of zinken juist en
van water en zand kun je modder maken. In de bredere context van het thema
komen ook vissen en boten aan de orde. Reizen over het water kan alleen met
een boot. Welke boten kennen de kinderen? Kunnen ze zelf ook een bootje
maken dat blijft drijven?
Woensdag 27 juni vieren de kleuterjuffen hun verjaardag. De kinderen krijgen
hiervoor nog een uitnodiging.
Het lijkt nog ver weg, maar toch hebben we alvast de jaarlijkse schoonmaak
gepland. Dinsdagavond 3 juli maken we de klas schoon. Als u wilt komen
helpen, kunt u uw naam noteren op het betreffende papier op de deur. Thuis
materiaal schoonmaken kan al eerder. De schoonmaak is altijd een hele klus dus
als er veel ouders helpen is het sneller klaar.
Liedje van de maand:
Alle spulletjes in een sopje
Schaaltje, pannetje, bordje, kopje.
Vorkje, schoteltje, eierdop
Alle spulletjes in het sop
Boen, boen, boenen maar
Even spoelen en ’t is klaar
Boen, boen, boenen maar
Even spoelen en ’t is klaar.

Nieuws van groep 6/7
Volleybal toornooi
Op de eerste zaterdag van de mei vakantie hadden wij een school volleybal
toernooi. Wij zaten in een team van 4 spelers: Chiara, Cas, Joey en Bram. Met
dit school volleybal toernooi waren wij met ons team eerste geworden van de
negen teams en we hebben nog een beker gewonnen. Het was heel erg leuk.
School voetbal toornooi
Op woensdag middag hadden wij een voetbaltoernooi bij Roda daar gingen we
door. Toen mochten we naar de kwart finales in Gouda bij voetbal vereniging
haastrecht. Daar gingen we ook door. Toen mochten we naar de finales van
Gouda en omstreken. In de finale werden we 3e heel goed dus en we kregen ook
een beker.
Joey en Bram

Overblijf

De laatste weken van de overblijf zijn gestart. Er komen nog 2 activiteiten voor de
kinderen van de overblijf.

In de week van 18 t/m 22 juni organiseren de overblijfouders een lekkere lunch.
De kinderen hoeven die week geen brood en drinken mee te nemen. Hierover
krijgen de kinderen nog een aparte brief.
Op donderdag 5 juli is het patatdag! De laatste overblijfdag op de Pax
Christischool. Alle kinderen met een abonnement of strippenkaart zijn welkom.
Geef je op bij Agaath via de mail( overblijf.pax@degroeiling.nl).

Verjaardagen in juni 2012
01-06
03-06
03-06
07-06
08-06
09-06
11-06
11-06
14-06
24-06
29-06

Tara Verhoef
Annemijn Walraven
Mirjam Bunnik
Celine Nguyen
Pepijn Höcker
Floor Jolink
Lotte van Dael
Wiki Osadnik
Melvin Walraven
Marloes van Lochem
Thijs Vergeer

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
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Maandag 4

Pax Christischool
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Dans groep 5 t/m 8
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Dinsdag 5
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Dinsdag 12

Dans groep 1 t/m 4

Week 25

Maandag 18

Week 26
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MR vergadering

Dinsdag 19

Dinsdag 26

Hulpouder
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Woensdag 30

Woensdag 6

Woensdag 13

Woensdag 20

Woensdag 27

Verjaardag juffen
groepen 1 + 2

Donderdag 31

Donderdag 7

Donderdag 14

Sportdag

Vrijdag 1

Vrijdag 8

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

Donderdag 21

Donderdag 28

Open Podium

Vrijdag 15

Vrijdag 22

Vrijdag 29

Vrije dag groep
1 t/m 6

Verjaardag groep 4
Zaterdag 2

Zaterdag 9

Zaterdag 16

Zaterdag 23

Zaterdag 30

Zondag 3

Zondag 10

Zondag 17

Zondag 24

Zondag 1 juli

