Maandbrief december 2012

Nieuws van de directie
adres

Geboren!!!! Juf Daniëlle is bevallen van een dochter. Zij heet Linde en is geboren
op zondag 4 november. Juf Daniëlle en haar man hebben al 2 zonen, dus wat
een geluk met nu een mooie gezonde dochter.
Wij hebben al mogen genieten van beschuit met roze muisjes en afgelopen
dinsdag heeft zij een bezoek gebracht aan de school. Wij wensen juf Daniëlle en
haar gezin natuurlijk heel veel geluk.

Kleutergroepen
Graag wil ik u informeren over de kleutergroepen. Vorig jaar hebben wij na de
voorjaarsvakantie een derde groep gestart. Ook dit jaar zien wij het aantal
kleuters groeien. Tevens hebben wij ook te maken met bezuinigingen.

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
www.paxchristibodegraven.nl

Op 5 december geniet ik ook met volle teugen. Ik houd van het Sinterklaasfeest!
Ik ben blij dat die goede oude man ook dit jaar de Pax wil bezoeken. Een feest
voor de kinderen, een glimlach op de gezichten…daar doen wij het toch allemaal
voor!

Saskia van den Akker

(0172) 613 405
faxnummer

website

Op het moment van schrijven van de maandbrief is het druk in de school. Ouders
met rapporten onder de armen lopen door de gangen en bezoeken leerkrachten.
Alleen in groep 8 mogen de leerlingen zelf mee. Praten over de NIO en/of de
schoolkeuzes die eraan komen. Dan zie je die jongens en meiden door de gang
lopen met hun ouders en dan zijn wij trots. Wat mooi dat ze van een kleine
kleuter naar stevige beginnende pubers zijn gegroeid. Dat zij met de stevige
schoenen straks naar het vervolgonderwijs kunnen stappen. Ik geniet altijd van
deze momenten.

Ik wens iedereen een hele fijne Sint en ik zie u graag bij de activiteiten in
december!
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December is een maand met tegenstellingen. Een uitbundig Sintfeest, waar
kinderen soms gespannen en druk van worden, met direct opvolgend de
kerstsfeer waar de rust kan wederkeren en er zelfs “stiltes” ontstaan.
Op woensdag 19 december staan wij met elkaar stil bij Kerstmis, de geboorte
van Jezus. Ik nodig u allen uit om dit kerstfeest met ons mee te vieren. U krijgt
van de kerstcommissie hier nog nadere informatie over.

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Ik krijg dit jaar geen toestemming om een derde groep te formeren. Er zijn niet
genoeg financiële middelen om dit te realiseren. Wel willen wij na de
voorjaarsvakantie een structurele ondersteuning bieden aan de kleutergroepen.
Wij zijn intern druk met de inrichting van deze ondersteuning, maar het is nog niet
rond. Zodra wij daar meer over weten, krijgen de kleuterouders hierover bericht.

Papier
In school wordt er, zoals u begrijpt, veel gebruik gemaakt van papier. Niet alleen
om te kopiëren, maar ook als kladpapier, tekenpapier en voor allerlei andere
‘werkjes’. Dit betekent natuurlijk dat er veel papier doorheen gaat. Mocht u zelf of
iemand anders weten die over bijvoorbeeld oud briefpapier beschikt (A4 formaat)
dan willen wij dat heel graag hebben. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld toetsen
op te kopiëren of als kladpapier.
U helpt ons hier heel veel mee.

Belangrijke data voor Sint en Kerst
De komende maand zijn er veel activiteiten. De OR, de teamleden en de ouders
zijn er druk mee.
Hier volgen ene paar belangrijke data, zodat u die in de agenda kunt schrijven.
Woensdag 5 december om 8.30 uur komt Sinterklaas aan op het plein. Ook
ouders zijn welkom om mee te zingen en Sint met zijn Pieten te begroeten.Rond
12.05 uur zwaaien wij Sint weer uit op het plein. Bij regen zullen wij dat binnen
doen. De ouders wordt dan gevraagd om in de hoofdgangen te blijven staan.
Vrijdag 7 december gaan wij de school weer veranderen in kerstsfeer. Ouders
die zich opgegeven hebben via het formulier van de OR, zullen benaderd
worden. Mocht u zich niet opgegeven hebben en wel zin hebben, mail dan naar
de or: or.pax@degroeiling.nl
Op maandag 10 december krijgt u van de kerstcommissie een uitgebreide brief
met alle informatie over de kerstactiviteiten
Woensdag 19 december komen wij om 16.00 uur weer naar school.
Wij wandelen met elkaar naar de Willibrorduskerk in Bodegraven.
Na de kerstviering wandelen wij terug naar school en gaan wij
genieten van een heerlijk kerstdiner.
Donderdag 20 december hebben wij les van 8.30-14.30. Deze
ochtend is het open podium.
8.30-9.15 uur groep 1-2 B/P, 3, 5-6, 7, 8
9.30-10.15 uur groep 1-2 M/J, 4, 6 ,7-8
Ouders mogen beide open podia blijven kijken, dat scheelt een hoop heen
en weer reizen. Het hoeft natuurlijk niet.
Om 10.15 uur staat de koffie klaar met wat lekkers.

Rond 11.00 uur starten wij met het opruimen van alle kerstversieringen.
Ook daar kunnen wij extra handen gebruiken.
Vrijdag 21 december zijn wij vrij
Maandag 7 januari staat vanaf 8.30 uur de koffie/thee klaar in de kuil en kunnen
wij elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. De kinderen doen dat op een ander
moment. Op vrijdagavond 11 januari organiseert de OR een Nieuwjaarsdisco
voor alle kinderen. De exacte tijden komen er nog aan, maar dit is wel iets wat je
in de agenda wilt schrijven! Aan het begin van de avond voor de onderbouw en
ietsje later mag ook de bovenbouw de discovloer op. Happy New Year……….

Gesprekken op het plein, in de klas en op de gang!

Op school hebben wij de regel met de kinderen dat iedereen Nederlands spreekt.
Daar proberen wij goed op te letten.
Ook aan de ouders vragen wij om Nederlands te spreken. Het is echt niet de
bedoeling dat ouders onderling een andere taal spreken, die wij niet kunnen
verstaan. In de groep van uw kind, in de gang en op het plein spreken wij
Nederlands. Mocht u de taal nog niet goed beheersen, dan geeft dat niets.
Probeer het gewoon. Alle ouders willen hun best doen om u te begrijpen. Komt u
er niet uit, spreek dan Engels. Dat kunnen meer mensen verstaan. Spreek ook
met uw eigen kinderen Nederlands.
Zo maken wij met elkaar een goede leefomgeving van de school, waar iedereen
elkaar begrijpt en respecteren kan!

Materiaal op het plein

Vorig jaar november hebben wij met een speelgoedmarkt geld opgehaald voor
het plein. De leerlingenraad heeft zich lang gebogen over een bankje op het
plein. Tevens hadden zij het idee om het plein een frisse opknapbeurt te geven.
Toen kregen wij van Mac Donalds Bodegraven een leuke picknicktafel gratis. De
leerlingenraad vond een bankje toen geen prioriteit meer en zijn op zoek gegaan
naar andere alternatieven. Met elkaar hebben wij besloten om in het voorjaar een
opknapdag te houden met heel veel ouders en de leerlingenraad en dat dan
tevens de nieuwe materialen geplaatst worden. Het geld staat dus gewoon op
onze rekening en blijft voor het plein.

Wijziging schoolgids
Het telefoonnummer van de logopediste is gewijzigd naar 088-3084330. Wilt u dit
veranderen in uw schoolgids?
Enkele kinderen die nog niet in de schoolgids zijn opgenomen:
gr. 5 Ilona van den Hoek, telnr. 0172-475166
gr. 5 Maureen van Veen, telnr. 06- 41423687
gr. 6 Bjorn van Veen, telnr. 06- 41423687
gr. 7 Declan van den Hoek, telnr. 0172-475166
gr. 8 Xander van Kempen, telnr. 0172-617958
gr. 8 Nikki van Veen, telnr. 06-41423687
gr. 8 Lars van Unen, telnr. 0172-889088

Nieuws van de parochie
Beste ouders,
Ook al zo’n zin in Kerst? Hou je van kerstliedjes zingen? En wil je dit in een
passende setting doen? Zing dan mee met het R.K. Middenkoor Alegria (vanaf
30+) tijdens de kerstviering op 1e kerstdag om 11 uur in de St. Willibrorduskerk.
Wij repeteren hiervoor in de kerk op vrijdag 30 november en 7, 14 en 21
december van 20.00 tot 22.00 uur.
Interesse? mk-alegria@hotmail.com of bel 0348-502265.
Op zondag 16 december zullen in de Willibrordus Kerk in
Bodegraven de Kisi kids een kerstmusical ‘de hemel op stelten’
komen opvoeren. Voor meer informatie over de Kisi kids kijk op
www.kisi.nl.
Het bijzondere aan deze musical
die in Bodegraven
opgevoerd zal worden, is dat er vanuit KISI plaatsen
beschikbaar zijn gesteld voor kinderen uit onze eigen parochie
om mee te spelen. Er zijn 6 kinderen uit onze eigen parochie
die de 16e mee zullen spelen!
Dat wilt u toch niet missen? Koop alvast kaartjes in de voorverkoop tot
7 december bij het parochiesecretariaat. In de voorverkoop kost een kaartje € 4,Een kaartje aan de deur op 16 december kost € 5,- dit is inclusief koffie, thee of
limonade achteraf. De musical begint om 14.00 uur, de inloop is vanaf 13.30 uur.
Op 16 december zullen de KISI kids al aanwezig zijn tijdens de Eucharistieviering
om 11.00 in de Willibrordus Kerk. Zij zullen de viering begeleiden met muziek en
zang. Zo kunt u al goed in de stemming komen als u ’s middags naar de musical
komt kijken.

Houd ook alvast woensdag middag 9 januari vrij. Vanuit KISI zal dan de
workshop ‘Zingen en bewegen’ georganiseerd worden, speciaal voor alle
kinderen uit onze parochie (6 tot 12 jaar). Dit zal plaatsvinden in Boskoop in de
zaal naast de Kerk van 13.30 uur tot 16.30 uur. Opgeven kan via het volgende
emailadres: sonnie30@hotmail.com met in het onderwerp de vermelding
‘opgeven workshop’.

Nieuws van de kleuters
Bijna is het zover…….
Woensdag 5 december is het sinterklaasfeest op school.
Als de kinderen naar school komen, blijven ze buiten wachten. Daar ontvangen
wij dan de Sint en zijn pieten. Na de ontvangst gaan de kleuters met Sinterklaas
en de zwarte pieten naar de speelzaal. De kinderen hoeven deze dag geen fruit
en drinken mee te nemen.
Donderdagochtend is het speelgoedochtend. De kinderen mogen
een cadeautje mee naar school nemen.
Vrijdag gaan wij dan over naar de kerstsfeer.
Woensdag 12 december vieren wij het afscheid van juf Berry. Wat er allemaal
gaat gebeuren is natuurlijk nog geheim. Na deze dag komt juf Berry nog wel
gewoon werken tot de kerstvakantie.
Woensdag 19 december vieren wij het kerstfeest op school. Elders in deze
maandbrief leest u hier meer over.
In de groep van Juf Berry en juf Paulien komt Aart jan Zaal. In de groep bij juf
Marja en juf Jeannette komen Julian Burggraaff en Sam Gonzalez-Veenhuyzen.
Veel plezier bij ons op school.

Spelen op het plein
Onze school is nu om half 3 uit, maar tot 15.15 uur wordt het plein ook nog
gebruikt door de kleuters van de Da Costaschool. Natuurlijk mogen de
kinderen na schooltijd op het plein spelen, want daar is het tenslotte voor
bedoeld, maar dan graag niet op het deel waar de kleuters altijd spelen.
Dus aan de andere kant van de rode streep. Wilt u dit even met uw
kinderen bespreken?

Kienen
Heeft u het al genoteerd????????
Zondag 10 maart kienen (bingo) op de Pax Christi.
Heeft u cadeaus of wilt u sponsoren, neem dan contact op met juf Leonie, juf
Evelien, juf Paulien, meester Werner of iemand van de Ouderraad.

Verjaardagen in december 2012
01-12 Marina Tataridou
02-12 Julian Burggraaff
02-12 Abdelwakil Kalleche
04-12 Jessica Hulsbergen
05-12 Bastiaan Buist
06-12 Maroua El Morabit
07-12 Feline Walraven
07-12 Nisrine Kalleche
09-11 Aart-Jan Zaal
11-12 Luc Doesema
12-12 Lotte Heins
13-12 Quinty van Gulik
13-12 Tessa van Diemen
14-12 Mirnes Sabovic
16-12 Sam Gonzalez
19-12 Chloë de Heer
22-12 Daan Ros
22-12 Karin Ros
23-12 Ian ten Brink
28-12 Femke Goedhart
29-12 Mika Ouwendijk
29-12 Emily Kersbergen
30-12 Nikki van Veen

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
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