Maandbrief oktober 2012

Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Bij het uitkomen van deze maanbrief brandt er een kaarsje in groep 7. Hiermee
willen wij denken aan Jitske Onderwater. Zij is zaterdag, na een dappere strijd,
overleden.
Bij het kaarsje liggen mooie briefjes en tekeningen. Die zullen wij bundelen en
aan Evy geven. Wij wensen Marcel, Meline, Evy en de familie heel veel sterkte.

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

Het leven gaat door en zo ook op school. In deze maanbrief leest u informatie
over de contactouders, de Kinderboekenweek, leerlingenraad......

Ik wens u allen een fijne oktobermaand.
Saskia van den Akker

Afscheid nemen

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

De herfst is begonnen. De bladeren vallen, kinderen zoeken kastanjes en de
kleuren in de natuur veranderen. Trek de natuur eens in deze maand. De
herfstvakantie is een mooie gelegenheid. Denk eraan dat de vrijdag voor en de
maandag na de herfstvakantie ook een vrije dag is.

info.pax@degroeiling.nl
website

Juf Berry heeft aangegeven dat zij gaat stoppen met werken.
Zij wil meer vrije tijd en vindt dat zij een leeftijd heeft bereikt om te stoppen. Zij
heeft besloten tot de kerstvakantie te werken. Maar ook na de kerstvakantie
zullen wij juf Berry regelmatig zien, want ze komt zeker nog op school, alleen niet
meer als vaste juf voor de groep. Wij respecteren de keuze van Juf Berry en
weten zeker dat niet alleen wij, maar ook de kinderen haar ontzettend zullen
missen. Natuurlijk nemen wij op een gepaste wijze afscheid van juf Berry,
daarover hoort u later meer.

Contactouders

Wij zijn gestart. Alle groepen draaien, wij zijn al bijna gewend aan het
continurooster. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn wij op zoek naar groepsouders.
Heeft u interesse om de leerkrachten te ondersteunen in het verzorgen en
organiseren van activiteiten? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht. Als er
meer dan 2 ouders zijn, dan zullen wij een juiste oplossing bedenken.
Wilt u zich voor 5 oktober opgeven! Bedankt voor jullie inzet. Met elkaar zijn wij
de school en zorgen voor de leuke activiteiten door het jaar heen

Ouders in de school
Gedurende het jaar doen wij vaak een beroep op ouders om te helpen.
Wij willen een paar grote activiteiten vast melden, zodat u daar rekening mee kan
houden in de agenda.
November: de school aankleden in sinterklaassfeer
December: de school omtoveren in kerst
Januari: grote schoonmaak
April: de paasversieringen in de school aanbrengen
29 mei: sportdag onderbouw
28 juni: sportdag bovenbouw
Als u interesse heeft, kunt u zich vast aanmelden. Dat stellen wij zeer op prijs.
U kunt zich via de mail aanmelden: info.pax@degroeiling.nl
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Wijzigingen schoolgids 2012-2013
Helaas zijn er in de schoolgids nog een paar foutjes geslopen. Hierbij de juiste
gegevens.
Safira Ifrandi uit groep 1-2 woont Boterbloem 7, 2412 AG Bodegraven, 0658821347.
Bastiaan uit groep 6 en Nina Buist uit groep 1-2 wonen Wilhelminastraat 6, 2411
CZ in Bodegraven.
Jasmijn Göbel uit groep 7 is jarig 25 maart 2003 en haar telefoonnummer is
0172-477076.
Het telefoonnummer van Mika Ouwendijk is 06-12594846.

Kinderboekenweek

Woensdag 3 oktober is de landelijke start van de Kinderboekenweek. Het thema
waarvoor dit jaar gekozen is, is “Hallo Wereld”.
Aangezien de Pax Christischool die dag studiedag heeft, starten
wij op donderdag 4 oktober met de Kinderboekenweek.
’s Ochtends om 8.30 uur is er een spectaculaire opening, alle
kinderen blijven hiervoor op het plein. Ouders/verzorgers zijn
hierbij natuurlijk van harte welkom om te komen kijken.
Tot en met donderdag 11 oktober staat op school alles in het
teken van de Kinderboekenweek. Op die donderdag 11 oktober

is er in alle groepen van 8.30 uur tot 9.00 uur inloop voor ouders/
verzorgers. U kunt in de groep(en) van uw kind(eren) kijken hoe er is gewerkt
aan de Kinderboekenweek.
Voor groep 1 t/m 4 is er die donderdag van 10.45 uur tot 11.45 uur open podium
en voor groep 5 t/m 8 van 13.00 uur tot 14.00 uur. Ook hierbij zijn de
ouders/verzorgers van harte welkom.
Nieuws van de Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft 4 nieuwe leden. Zij stellen zich graag aan u voor.
Hallo, ik ben Rishelle. Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5-6. Ik zit dit jaar in de
leerlingenraad en vind dat heel leuk. Ik hou heel erg van turnen en tekenen. Ook
ben ik gek op dieren en ik heb er zelf ook een. Een poes die heet Woody.
Hallo, ik ben Matthijs Klinckenberg. En ik zit in groep 5-6. Ik ben door mijn klas
gekozen voor de leerlingenraad. Als er dingen zijn kan je bij mij komen en kan ik
mijn best voor je doen.
Hallo, ik ben Maxime. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Ik ben nieuw in de
leerlingenraad. Mijn sporten zijn: hockey en dansen. En mijn hobby’s zijn:
verhalen schrijven en lekker buitenspelen en tekenen.
Hoi, ik ben Joey Lakerveld. Ik zit in groep 7-8 bij juf Evelien en juf Martine.
Ik ben dit jaar voor de leerlingenraad gekozen. Dat vind ik leuk en ik ben er ook
wel een beetje trots op.
Ik ga in de vergaderingen praten over ideeën van de kinderen van alle klassen.
Ik hoop dat ik wat voor de kinderen van de Pax Christi kan doen.

Nieuws van de ouderraad

Een geslaagde Ouderavond over veilig internetgebruik
Wat voor invloed heeft Social Media op onze kinderen?
Dat was het onderwerp dat op dinsdag 18 september tijdens
de ouderavond aan bod is gekomen. Kristian van de
Kinderconsument gaf een zeer leerzame en interactieve lezing
aan een dertigtal ouders over het gebruik en misbruik van
Social Media zoals: Twitter, Facebook, Linkedin, MSN enz.
Kristian is zelf overdag politieagent in een wijk met veel
(middelbare) scholen in Den Haag, en tevens de expert op het
gebied van internetgebruik bij de politie. Dagelijks heeft hij te
maken met kinderen en jongeren die via Social Media soms
“de wet” overschrijden of op het randje balanceren. Hij heeft
ons als ouders deze avond geleerd dat in het opvoeden van je
kind tegenwoordig ook internetgebruik en social media mee

moet worden genomen, je kunt daar als ouder niet langer je ogen voor sluiten.
Verbieden heeft geen zin en is ook zeker niet nodig vond hij (zelf een vervent
twitteraar), maar een ouder zou wel moeten weten wat je met Social Media
allemaal kan veroorzaken. Zijn boodschap was: “ouders verdiep u” …. zeker na
wat er in Haren is gebeurd afgelopen weekend een actueel onderwerp!

Nieuws van de parochie
Het Vormsel
Vorige week ontvingen de ouders van de vormelingen een uitnodiging voor de
informatieavond van de St. Willibrordus geloofsgemeenschap van Bodegraven.
Deze avond wordt gehouden op woensdag 10 oktober 2012 om 20.00 uur in de
pastorie. Vanaf 19.30 uur worden zij daar verwelkomd met een kopje koffie of
thee.
De ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden voor het vormsel op de
informatieavond of tot uiterlijk 31 oktober 2012.
Zij kunnen dit ook doen via de RK basisschool of via het parochiesecretariaat;
Telefoon 0172-612255 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
De eerste voorbereidingsavond voor de kinderen is op woensdag 7 november
2012 in de pastorie 19.00 uur tot 20.30 uur.
Het vormsel is gepland op zaterdagavond 2 februari 2013.
De werkgroep vormselvoorbereiding bestaat uit:
Truus Kromwijk (telefoon 614846)
Marjan van Klink
Pastor Ella Feijen

Hou je van zingen?
zing dan mee!

Met:
kinderkoor “De Kerkuilen”
Het kinderkoor “De Kerkuilen” is weer van start gegaan, de eerste viering was
goed bezocht en het aansluitende uitje een groot succes.

Echter om ook dit schooljaar de gezinsvieringen muzikaal te kunnen blijven
opluisteren is het koor dringend op zoek naar nieuwe leden! Er zijn momenteel
7 kinderen die aangegeven hebben lid te blijven of te worden van het kinderkoor.
Dit aantal is te klein om een professionele dirigent aan te stellen voor dit koor.
Dus bij deze nogmaals een oproepje aan jullie!!!!
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom!!!!
Lijkt het je wat om eens mee te doen in de gezinsvieringen? Kom dan naar de
eerstvolgende repetitie op donderdag 27 september om 18.45 uur en zing geheel
vrijblijvend eens een keertje mee.
De eerstvolgende viering is de oogstdankviering, deze is op zondag 7 oktober om
11.00 uur.
Wanneer het groepje kinderen te klein blijft is het wellicht mogelijk toch door te
gaan met het koortje, in dat geval zoeken wij een enthousiaste persoon die het
koor zou kunnen dirigeren en of begeleiden op de piano.
Iets voor u misschien?
Lia Nottelman (612173)

Nieuws van de kleuters

Dinsdag 2 oktober gaan wij kijken naar de voorstelling “Het droevige geluidje”.
Het gaat over een droevige contrabas die vrolijk wil worden, net als de andere
muziekinstrumenten in zijn familie, de viool, de alt en de cello. Deze instrumenten
willen de contrabas graag helpen. Samen ontdekken zij de verschillende emoties
die muziek kan geven.
Donderdag 4 oktober starten wij met de kinderboekenweek. Het thema is “Hallo
wereld”. Bij dit thema staan verschillende landen centraal. Wij praten over
“Boekenland”. Wij gaan veel boeken kijken en voorlezen en de werkjes zullen
over de inhoud van de boeken gaan. Elders in deze maandbrief leest u over de
opening van de kinderboekenweek en de afsluiting. U kunt dan tijdens de inloop
met uw kind een boek lezen
Na de herfstvakantie beginnen wij met het thema “Een heel jaar rond”. De
kinderen maken kennis met de wisseling van de seizoenen in de natuur: lente,
zomer, herfst, winter. De meeste nadruk komt te liggen op het seizoen “herfst”.
De kinderen kunnen van buiten weer veel meenemen: kastanjes, beukennootjes,
eikeltjes, bladeren enz.
Nu het weer wat minder wordt, gaan wij vaker gymmen. Als wij gaan gymmen,
moeten de kinderen zichzelf aan en uitkleden. Het is fijn als kinderen dit dan
zoveel mogelijk zelf kunnen. Thuis kunt u ze stimuleren door ook zichzelf te laten
aan- en uitkleden (truien, broeken, sokken, schoenen).

Nog niet alle kinderen hebben gymspullen op school. Als uw kind ze nog niet
heeft, wilt u de spullen dan zo snel mogelijk meegeven.
Versje van de maand:
Het regent eikels en kastanjes, kijk ze vliegen in het rond
Hier en daar strooien de bomen beukennootjes op de grond
Je ziet de paddenstoelen groeien, blaadjes worden geel of bruin
Ganzen vliegen naar het zuiden en ’t wordt steeds kouder in de tuin
Een boom verliest zijn laatste blaadjes, de koeien blijven in de stal
Het is of alles wil vertellen dat het herfst worden zal.

Nieuwe kleuter:
In de groep van juf Berry en juf Paulien komt Esmay de Kamper. Veel plezier bij
ons op school.

Verjaardagen in oktober 2012
03-10
03-10
03-10
06-10
08-10
08-10
10-10
12-10
12-10
14-10
14-10
15-10
15-10
18-10
20-10
21-10
22-10
23-10
23-10
24-10
24-10
24-10
25-10
25-10

Martin de Kamper
Sabine van der Lans
Wiktoria Zaloga
Gaby Götz
Armin Mujic
Nedim Mujic
Bjorn van Veen
Indy Huijboom
Khadija El Bouhassani
Anouk de Kamper
Storm van Dijk
Abdulkhader Bashir Omar
Angela den Boer
Siebe Jolink
Guus van Es
Marwane El Hani
Naomi Hutters
Esmay de Kamper
Asia Abdalla
Donny van Eenennaam
Emma Porter
Xander van Kempen
Friso Bredenoord
Sara Issmaili

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

27-10
28-10
28-10
28-10
29-10
30-10
31-10

Sabir Bakkali
Ayoub Kalleche
Bjorn Rijkaart
Marc Jacobs
Eline Schaap
Klaske van Es
Alicia Oyewoga

1-2 B/P
3 L/L
1-2 M/J
4 M/M
6 W/C
6 W/C
3 L/L

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

oktober 2012
Week 40

Maandag 1

Pax Christischool
Week 41

Maandag 8

Week 42

Maandag 15

Herfstvakantie
Dinsdag 2

Voorstelling kleuters
“Het droevige
geluidje”
Woensdag 3

Studiedag
Alle kinderen vrij

Donderdag 4

Opening
Kinderboekenweek
8.30 uur

Dinsdag 9

NIO-toets voor
aangemelde
leerlingen groep 8
Woensdag 10

Informatie avond
vormsel groep 8
20.00 uur pastorie
Donderdag 11
Sluiting
Kinderboekenweek
8.30-9.00 uur in de
groepen

Dinsdag 16

Week 43

Maandag 22

Week 44

Maandag 29

Herfstvakantie
Dinsdag 23

Dinsdag 30

Woensdag 24

Woensdag 31

Donderdag 25

Donderdag 1 nov.

Vrijdag 26

Vrijdag 2 nov.

Herfstvakantie

Woensdag 17

Herfstvakantie

Donderdag 18

Herfstvakantie

10.45-11.45 uur
Open Podium
groep 1 t/m 4
13.00-14.00 uur
Open Podium
groep 5 t/m 8
Vrijdag 5

Vrijdag 12

Herfstvakantie

Vrijdag 19

Herfstvakantie

Zaterdag 6

Zaterdag 13

Zaterdag 20

Zaterdag 27

Zaterdag 3 nov.

Zondag 7
Oogstdankviering
11.00 uur
Willibrorduskerk

Zondag 14

Zondag 21

Zondag 28

Zondag 4 nov.

