Maandbrief september 2012

Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

De scholen zijn weer begonnen!
Wij zijn ook weer begonnen. Wij hebben nu ruim een week achter de rug en het
gaat goed. Na een spannende en vernieuwende start met het continurooster,
komen wij weer in ons ritme. Een ander ritme, maar geen andere school.

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

Fijn dat iedereen er weer is en wat horen wij leuke vakantieverhalen en zien wij
dat terug in ontzettend leuke foto’s met de Pax-vlag. Kom gerust eens kijken op
de prikborden bij de ingangen. Volgende week maken wij de winnaars bekend.

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

In deze maandbrief weer veel nieuws en informatie. Neem belangrijke data over,
zodat u niets mist.
Op maandag 10 september hebben wij onze informatieavond voor alle groepen,
ik hoop u daar te ontmoeten!
Ik wens iedereen een fantastisch schooljaar toe!
Saskia van den Akker

Nieuwe leerlingen

Voor de planning en de bezetting van het schooljaar is het prettig voor scholen
om ruim van te voren te weten welke kinderen wanneer op school komen.
Wij verzoeken u om broertjes/zusjes die dit schooljaar 4 jaar worden voor
1 oktober a.s. op te geven.
Natuurlijk mag u dit ook doorgeven aan anderen waarvan u weet dat zij nog een
school moeten kiezen voor hun kind(eren).

Informatieavond
Op maandag 10 september houden wij onze informatieavond. Op deze avond
kunt u in de klas van uw kind meer informatie krijgen over dit schooljaar. Het
rooster is als volgt:
19.30 uur
20.00 uur
20.10 uur
20.30 uur

start in groep 1-2, 4,5,6,7
koffie/thee in de kuil
Presentatie door directie over de plannen van schooljaar 20122013
start in groep 3 en 8

Wij hopen jullie te ontmoeten op maandag 10 september.
Team Pax Christischool

Verkeer
Heel lang geleden hebben wij een plan ingediend om de omgeving van de school
nog veiliger te maken. In de zomervakantie hebben wij te horen te gekregen dat
de aanpassingen aan de Eendrachtsweg en de Koningsmarck gerealiseerd gaan
worden. Hierdoor hopen wij dat het verkeer minder hard door de straten zal
rijden, er niet meer zomaar geparkeerd kan worden op de stoep en dat
automobilisten (en ouders) meer zicht krijgen op de veilige situatie die geboden
moet worden aan kinderen in het verkeer.
Tevens vraag u ik om de parkeerplaatsen aan de Stadhouderslaan
en de Koningsmarck te gebruiken. Er zijn daar voldoende
parkeerplekken, maak daar gebruik van. Het is misschien 50 meter
meer lopen, maar wat is nu 50 meter. Ik hoop dat alle ouders, oppassen
en grootouders die verantwoordelijkheid willen nemen en het goede
voorbeeld aan de kinderen willen geven.
Natuurlijk komen heel veel kinderen op de fiets en lopend, zeker als je dicht bij
school woont.

Hemel en Aarde
Het onderwerp in de lessen godsdienst/levensbeschouwing zijn wij dit keer zelf,
de mens.
De geboorte van een mens is altijd weer iets bijzonders. Wij verwonderen ons er
met de kinderen over. Kleine kinderen worden groot. Op school, maar ook in het
leven zelf groeien en leren wij als mens. De kinderen staan stil bij wat ze al
kunnen, wat ze nog gaan leren en bij hun toekomstdromen.
Elk mens is uniek en heeft zijn (eigen)aardigheden, ook kinderen die bij elkaar in
de klas zitten. De kinderen ontdekken dit bij zichzelf en bij elkaar. Soms zijn
mensen graag alleen, maar de meeste mensen vinden het fijn om samen dingen
te doen. De kinderen denken na over de meerwaarde van het samenzijn. En om
goed samen te leven, mogen burgers iets van elkaar verwachten. In de lessen
valt hierover veel te ontdekken.
In de Bijbel wordt verteld dat mensen uit aarde geschapen zijn en van God de
opdracht krijgen om goed voor de aarde te zorgen. Mensen dragen
verantwoordelijkheid. De kinderen staan stil bij de taakjes en
verantwoordelijkheden die zij al hebben.
In een ander Bijbelverhaal kiest de barmhartige Samaritaan ervoor om een ander
mens in nood te helpen, waar andere mensen eraan voorbij gingen. Hulp bieden
is niet altijd vanzelfsprekend en ook niet altijd gemakkelijk. Kun je iets doen,
breng je jezelf niet in gevaar, wat kun je wel, wat niet?
Mensen kunnen keuzes maken. Ook kinderen komen vaak voor keuzes te staan.

Wat doe je als je op twee feestjes tegelijk bent uitgenodigd of als je geld vindt dat
niet van jou is? Wij bespreken de dilemma´s. Er zijn in de les geen foute keuzes,
alleen leerzame.
Sommige mensen hebben een bovenmenselijk talent. Wat bewonderen kinderen
in een topsporter, wetenschapper of musicus?
Helaas doen mensen elkaar ook heel wat aan. In de bovenbouw vertellen wij het
Bijbelverhaal van Kaïn en Abel en spreken wij over oorlog. Kinderen denken
erover na of oorlog iets is wat bij mensen hoort. Ze bedenken ook wat je kunt
doen om het te voorkomen. Dat begint vaak al in de klas. Zie je een ander staan,
kun je je inleven, meevoelen met die ander? Daar word je mens van.
Het onderwerp heeft veel in zich om met de kinderen bij stil te staan. Het worden
vast weer zinvolle, leerzame lessen.
Ik ben koppig als een ezel
ik kan trots zijn als een pauw
en ik kan slim zijn als een vos
Ik kan eten als een varken
ik kan ziek zijn als een hond
en kan sterk zijn als een beer
Ik kan blind zijn als een mol
ik slaap als een marmot
en ik kan vechten als een leeuw
Af en toe ben ik het haasje
vaak zo bezig als een bijtje
soms zo nijdig als een spin
Ra ra wat ben ik?
Bette Westera

Nieuws van de luizenmoeders
Beste ouders, verzorgers,
Hier een berichtje van de luizenmoeders. Iedere eerste week na de
schoolvakanties wordt er een luizencontrole gehouden in alle groepen. Op dit
moment zijn wij met te weinig ouders om dit goed te kunnen doen. Wij zoeken
dan ook nieuwe ouders/verzorgers die ons willen komen helpen. Vele handen
maken licht werk en tot slot drinken wij altijd gezellig een kopje koffie met elkaar.
Wie komt ons helpen???
Namens de luizenmoeders
Anita van Diemen

Nieuws van de Leerlingenraad
Wij zitten weer in een nieuw jaar en dat betekent ook weer een leerlingenraad.
Sommigen zitten er inmiddels al twee jaar in en moeten er nu weer uit. Dus moet
er ook weer gestemd worden, in groep 5 en in groep 7. Het is de bedoeling dat
als je gaat stemmen je een jongen en een meisje kiest. Je kan natuurlijk op je
vriendje of vriendinnetje stemmen als die dat wil, maar je kan ook op iemand
stemmen waarvan jij denkt dat die dat wel kan. Als je mee wil doen moet je
natuurlijk campagne voeren, dat kan je ook niet doen, maar de kans is dan wel
veel kleiner dat er op je gestemd wordt. Ik zal even uitleggen wat campagne
voeren is. Campagne voeren is dat je poster op gaat hangen in de gangen en in
je eigen lokaal. Op die posters kun je bijv. schrijven wat je ideeën zijn en
natuurlijk hoe je heet en in welke groep je zit.
Helaas is de leerlingenraad niet voor groep 3 en 4 en ook niet voor 1 en 2. De
verkiezingen (wanneer je gaat stemmen) vallen op woensdag 5 september, dat is
al snel dus als je mee wilt doen moet je nu al campagne voeren.
Ik zal nog even in het kort zeggen wat de leerlingenraad allemaal doet. De
leerlingenraad organiseert dingen bijv. toen we geld gingen ophalen voor
stichting Doe een Wens heeft de leerlingenraad meegeholpen.
Je hebt zo ongeveer 6 keer per jaar een vergadering met de hele leerlingenraad
en met juf Carla. In die vergaderingen beslis je ook over dingen mee bijv. over
het schoolplein en over nog veel meer dingen.
Als je mee wilt doen dan wens ik je veel succes
Groetjes Senna

uit de leerlingenraad

Nieuws van de ouderraad
Wij zijn op zoek naar versterking voor de ouderraad!
De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders waar vooral
praktische zaken worden besproken en waarin je samen met school feesten en
activiteiten organiseert. Vind je het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij
school en je kind(eren)? Dan ben je van harte welkom om een keer een
vergadering bij te wonen en kennis te maken met de ouderraad. Ook de ouders
van de kinderen uit Zwammerdam zijn hier natuurlijk voor uitgenodigd.
Heb je interesse en/of vragen over de ouderraad kun je contact opnemen met
Eva Jansen/Marjan van Eijk of stuur een e-mail naar or.pax@degroeiling.nl
In de bijlagen bij deze maandbrief vindt u de notulen van de jaarvergadering
2011 van de OR en de agenda voor de jaarvergadering 2012.

Zoals ieder jaar hebben wij aansluitend aan de Jaarvergadering een leuke en
interessante thema-avond gepland.
Dit jaar is het thema: "Veilig Internet voor het basisonderwijs"
98 % van de kinderen in Nederland maakt gebruik van het internet. Om
informatie op te zoeken, filmpjes te kijken, te chatten, te mailen, te downloaden,
spelletjes te doen, profielen aan te maken, elkaar op de hoogte te stellen.
Op deze avond gaan wij het hebben over het gebruik van internet door kinderen,
over problemen die kinderen ervaren met internet en tips en adviezen voor
ouders hieromtrent.
Het wordt een leuke, interactieve avond met uiteraard genoeg ruimte voor eigen
vragen en voorbeelden.
Wilt u weten hoe u goed kunt omgaan met internetgebruik van uw kinderen, kom
dan naar deze thema-avond op dinsdag 18 september.

Nieuws van de MR

Ouders…… wij hebben u nodig!
De Medezeggenschapsraad (MR) en het Management Team (MT) zijn bezig met
een folder over de Pax Christischool. Een folder om nieuwe ouders informatie te
geven over onze school.
Het wordt een promotiefolder om nieuwe leerlingen aan onze school te
verbinden. Ook onze regio is terecht gekomen in een krimpsituatie. Dalend aantal
kinderen in diverse gemeentes. Voor scholen dus een uitdaging om niet te
krimpen en juist te stabiliseren of een kleine groei te realiseren. Dat gaat niet
vanzelf, daar moet je hard voor werken. Naast onderwijsinhoudelijke zaken is
een goede PR is van belang. Na een prachtige nieuwe website willen wij nu een
mooie informatiefolder maken over de Pax Christischool.
Daar hebben wij jullie, als ouders, hard bij nodig. In de folder willen wij graag
reacties van ouders plaatsen. Jullie hebben bewust voor de school gekozen en
die redenen willen wij graag ventileren naar nieuwe ouders.
Waarom heb je voor de Pax gekozen? Wat trekt jou aan in deze school?
Als je hier antwoorden op wilt geven en ons wilt helpen, stuur dan een mail naar:
directie.pax@degroeiling. Je mag het ook op papier inleveren bij de directie.

Tevens willen wij met een aantal ouders in gesprek over specifieke onderwerpen
van de school. Dan moet je denken aan onderwijsinhoudelijke onderwerpen als
creatieve vakken, taal, rekenen, activiteiten die georganiseerd worden,
talentontwikkeling (Verkenners), nieuwe methodes, sfeer in de school etc.
Wil jij met ons in gesprek over deze onderwerpen, meld je dan aan bij Saskia of
stuur een mail naar directie.pax@degroeiling.
Met elkaar zijn wij de Pax, met elkaar maken wij onderwijs en daarom is de
ouderbetrokkenheid ook zo belangrijk! Denk mee, doe mee!
Jackie van der Vlis (voorzitter MR)

Saskia van den Akker (directeur)

Nieuws van de parochie
Hou je van zingen?
zing dan mee!
Met:
kinderkoor “De Kerkuilen”
Na een lekker rustige zomervakantie gaat
het kinderkoor “De Kerkuilen” weer van start.
Om ook dit schooljaar de gezinsvieringen muzikaal
te kunnen opluisteren is het koor dringend op zoek
naar nieuwe leden!
Lijkt het je wat om mee te doen in de
gezinsvieringen? Kom dan naar de eerstvolgende repetitie en zing geheel
vrijblijvend eens een keertje mee. Alle kinderen vanaf groep 4 zijn van harte
welkom! De repetities zijn op donderdagavond van 19.00 -19.30 uur in de
Willibrorduskerk aan de Overtocht.
De eerstvolgende viering is de openingsviering van het schooljaar, deze is
op zondag 2 september om 11.00 uur!

Kom je ook naar de kerk?
Na een periode van vrij, zijn, van vakantie houden, moeten we weer aan de slag:
de één moet weer naar school, de ander naar kantoor of de fabriek, het
huishouden moet weer gedaan worden. De één werkt weer met plezier, de ander
zou liever nog weken lang vakantie houden.

In de gezinsviering van zondag 2 september 11:00 uur willen wij om de zegen
van God vragen. We hebben hulp nodig, want we kunnen niets alleen. We
hebben elkaar nodig om er weer een fijne klas, en een prettig schooljaar van te
maken. Hoe we ook zijn, wie we ook zijn, we tellen mee. Hiervoor hebben wij op
school schoolregels waarin wij afspraken maken over hoe we met elkaar
omgaan. Wij mensen hebben veel regels, dit mag niet en dat juist weer wel. Het
is soms veel om te onthouden. We vragen God ons te leren zien wat goed is en
te leven met een zuiver hart. Dan doen we wat goed is voor andere mensen.
Hopelijk zien we jullie in de viering!

Oproep!
Om de gezinsvieringen muzikaal te kunnen blijven ondersteunen is het
kinderkoor dringend op zoek naar nieuwe leden! Bij het schrijven van dit stukje
zijn er slechts 3 kinderen over om het koor dit schooljaar voort te zetten, het zou
natuurlijk heel erg jammer zijn wanneer het koor gaat verdwijnen. Immers,
gezinsvieringen zijn dermate geschikte vieringen voor kinderen, tijdens deze
vieringen proberen we op een eenvoudigere manier kinderen iets mee te geven
van het geloof. Zonder kinderkoor die leuke liedjes laat horen, die de kinderen
mee kunnen zingen wordt het voor kinderen al snel minder aantrekkelijk om de
vieringen bij te wonen. Wij hopen dus van harte dat er kinderen zijn die
dit schooljaar het koor willen versterken, iedereen vanaf groep 4 is van
harte welkom!
De repetities zijn voorlopig op donderdag avond van 19.00–19.30 uur.
De eerste repetitie is op 23 augustus. Vieringen zijn meestal op zondagmorgen om 11.00 uur, en soms op zaterdag avond om 19.00 uur. De
eerstvolgende gezinsviering is op zondag 2 september om 11.00 uur,
we openen dan het schooljaar in een viering met als thema: “Een zuiver hart´
Verder is er in de werkgroep gezinsliturgie ruimte voor nieuwe mensen, lijkt het u
wat om af en toe eens mee te helpen bij de voorbereiding van een viering? Bel of
mail naar ondergetekende!
Lia Nottelman (612173) lnothoog@xs4all.nl

Kidzz-Proef
In de bijlagen vindt u een overzicht van de activiteiten van Kidzz-Proef voor de
komende periode.
Niet alleen de kinderen die gebruik maken van de opvang, maar alle kinderen
van de Pax Christi mogen hier aan meedoen!!!
Ziet u er iets leuks bij geeft uw kind(eren) dan op.

Nieuws van de kleuters

Wij zijn het nieuwe schooljaar goed gestart.
Het is even wennen aan het continurooster en wat er dan allemaal mee moet
naar school. Voor alle duidelijkheid zetten wij het even op een rij:
Maandag drinken voor ‘s ochtends, fruit, eten en drinken voor tussen de
middag;
Dinsdag drinken voor ‘s ochtends, eten en drinken voor tussen
de middag;
Woensdag drinken voor ’s ochtends en fruit;
Donderdag drinken voor ’s ochtends, eten en drinken voor
tussen de middag;
Vrijdag drinken voor ’s ochtends, fruit, eten en drinken voor
tussen de middag.
Veel kinderen hebben al gymspullen, hun plakboek en de telefoonlijst
meegenomen naar school. Heeft uw kind dat nog niet gedaan, wilt u het dan zo
snel mogelijk meegeven?
Nieuw is ook dat we om 8.30 uur beginnen. Dat betekent dat alle kinderen dan in
de kring moeten zitten. Kinderen die om 8.20 uur in de klas zijn, kunnen nog een
puzzeltje maken, wie om 8.25 uur binnen komt kan gelijk in de kring gaan zitten.
Het eerste thema waar we aan werken is het thema Familie.
Ieder kind heeft familie. Een familie bestaat uit verschillende familieleden, zoals
vader, moeder, broer, zus, tantes en ooms, neven en nichten, opa en oma. Bij
ieder kind ziet de samenstelling van het gezin en van de familie er weer een
beetje anders uit en elk gezin heeft zo zijn eigen gewoontes, regels en dagelijkse
routines. Jonge kinderen zijn vooral bezig met hun familie dichtbij. Wie woont er
bij mij thuis? Bij wie ga ik logeren? Oudere kinderen ontdekken dat hun gezin
deel uitmaakt van een grotere familie en hoe die familie is ontstaan. Ook papa en
mama hebben een vader en een moeder. Opa en oma zijn vroeger ook kind
geweest.
In de schoolgids ontbreken de namen van twee kinderen in de kleutergroep van
juf Berry en juf Paulien:
Abdellah El Bouhassani 07-06-2008 Irenestraat 15 2411XE Bodegraven 0172645043
Viktoria Tataridou 10-06-2008 Marktstraat 4 2411 BE Bodegraven 06-16649454

Versje van de maand
De familie Hoepelaar
In het huis van de familie Hoepelaar liggen altijd hoepels klaar.
Eén voor vader, moeder, broer en zus, oom en tante en neef Mus.
Oma Hoela heeft er twee. Opa Hoep die doet nooit mee.
Alle hoepels liggen klaar. Dans als de familie Hoepelaar!

Nieuwe kinderen in de maand september:
Rayane Issmaili in de groep bij juf Berry en juf Paulien.
Hicham El Aoufi in de groep bij juf Marja en juf Jeannette.

Nieuws van groep 3
Frans zegt: Ik leerde roos en maan en ik.
Nancy zegt: je mag in groep 3 op het grote plein spelen.
Yassine zegt: We rekenen op het digibord.
Sara zegt: Groep 3 is de leukste klas.
Maroua zegt: rekenen is leuk.
Ivano zegt: We gingen slingeren aan de touwen.
Karin zegt: Schrijven is een beetje moeilijk. We hebben de m en de r.
Elise zegt: Je mag bij het brood eten gezellig een beetje kletsen.
Quinty zegt: En er zijn lieve juffen.

Nieuws van groep 6
De eerste schoolweek in groep 6.
De opening was spectaculair, we moesten bij onze meester staan er was muziek.
Die dag gingen we ook nog buiten gymmen met onze meester, omdat het nog
erg mooi weer was. Wij hebben nu een continurooster en dat bevalt ons heel
erg. Het is fijn om iets eerder uit te zijn. Op school eten vinden wij leuk, maar er
zijn ook kinderen in de klas die wel liever thuis eten.
We hebben ook een nieuwe rekenmethode, dat is nog wel even wennen. Vooral
dat we iedere keer ons boek moeten omdraaien wanneer we de zelfstandige
taken moeten gaan maken. Wij hebben weer veel zin in dit schooljaar.
Batuhan en Klaske.

Nieuws van de bibliotheek
“De Scheepsjongens van Bontekoe” in de Bibliotheek De Groene Venen
(Verteltheater)
Ben je ook nieuwsgierig naar het leven aan boord op de schepen van vroeger?
Kom dan op dinsdagmiddag 11 september om 16.00 uur naar de bibliotheek.
Eric Borrias vertelt dan het avontuur van Hajo en Padde, die als scheepsjongens
meevaren met schipper Bontekoe op het VOC schip Nieuw Hoorn naar het verre
Indië. Onderweg ontploft en vergaat hun schip en belanden ze op vreemde
kusten vol gevaar.
De Scheepsjongens van Bontekoe is een avontuurlijk verhaal over het ruige
leven op zee, over stormen en scheurbuik, maar ook over vriendschap en
doorzettingsvermogen.
De verteller van het verhaal, Eric Borrias, is een ras verteller. Hij zet het
verhaal naar zijn hand en neemt een uur lang alle kinderen mee op
avontuur, zonder boek.
Deze voorstelling van het Verteltheater is gebaseerd op het boek ‘De
Scheepsjongens van Bontekoe’ van de schrijver Johan Fabricius.
Het is een voorstelling waar je direct door gegrepen wordt en met de wind in de
zeilen meevaart.
Alle kinderen van 8 jaar en ouder kunnen de voorstelling bezoeken.
De entree voor deze voorstelling is € 2,50. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie
in de bibliotheek, via telefoon 0172-613580 of via de website
www.bibliotheekdegroenevenen.nl
Het verhaal wordt in het kader van het project ‘Levende monumenten’ gespeeld.
Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van ProBiblio ‘Historie in de
Bibliotheek’.

Verjaardagen in september 2012
01-09
01-09
01-09
03-09
05-09
07-09
09-09
09-09
09-09
11-09
14-09
14-09
15-09
18-09
20-09
22-09
22-09
25-09
27-09
28-09
30-09

Ahmed Bashir Omar
Demi Tuithof
Ilyass Benamar
Mersid Sabovic
Youssra Bouzlafa
Hicham El Aoufi
Jordi Hutters
Nancy Bachir
Sam den Engelsman
Jamilia Baars
Kim Bakker
Max Spithout
Ilona van den Hoek
Rob Boor
Abdessalam Oualit
Giovanni Appel
Thijs den Engelsman
Rayane Issmaili
Sofie Beuk
Melissa Borgmann
Liam Siddiqui

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

