Maandbrief januari 2013

Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Als eerste wil ik u allen een Gelukkig Nieuwjaar wensen.
Voor iedereen in goede gezondheid en met veel plezier.
Laten wij er met elkaar een goed jaar van maken, daar dragen wij allemaal een
steentje aan bij.

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

Juf Lindi is begonnen in groep 1-2, naast juf Paulien. Wij wensen de kinderen en
leerkrachten veel plezier. Natuurlijk is het best een beetje gek om zonder juf
Berry het tweede deel van het schooljaar te starten, maar wij zullen haar vast
snel weer zien.
Lees alle berichten goed door en noteer de belangrijke data in de agenda!
Fijne maand en misschien nog een vlokje sneeuw of een laagje ijs?
Saskia van den Akker
Pax Christischool

Op tijd binnen
Ik wil de ouders van de onderbouw vragen om de kinderen op tijd binnen te
brengen. De deuren gaan om 8.20 uur open en om 8.30 uur moeten de
lokaaldeuren eigenlijk sluiten. Wilt u als ouder ervoor zorgen dat uw
kind/kinderen tijdig op school zijn. Blijf als ouder niet te lang hangen in de gang,
dit is vaak storend voor de leerkracht en/of de kinderen. Kom dan bij de
teamkamer kletsen of spreek verder op het plein.

Enquête continurooster
Bij de volgende maandbrief zult u een enquête ontvangen over het
continurooster. Hoe loopt het? Hoe gaat het? Zijn er veranderingen nodig in het
schema? En nog veel meer vragen. Wij hopen dat veel ouders mee willen
werken aan deze enquête, zodat wij met de conclusies aan de slag kunnen.

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

De maandbrief van januari komt in de eerste week van januari uit. De andere
maandbrieven komen altijd voor de 1e van de nieuwe maand uit. Wij verspreiden
de maandbrief net als 2012 weer digitaal en is op onze website te lezen. Heeft u
nog geen mailadres doorgegeven doe dit dan snel. Stuur een mailtje naar:
maandbrief.pax@degroeiling.nl onder vermelding van de namen van de
kinderen.

Nieuws van de kleuters

Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen wij een goede start maken. Wij
willen echt om 8.30 uur in de kring beginnen. Als u met uw kind nog een puzzel
wilt maken, moet u dus om 8.20 uur in de klas zijn. Wie om 8.25 uur binnen komt
mag direct in de kring komen zitten.
Wij werken de komende periode over het thema “Kunst”. Wij hebben gekozen
voor de schilderkunst en de kunst van het muziek maken. Wij gaan aan de slag
om zelf kunst te maken en wij leren kinderen te kijken naar kunst. Wij luisteren
naar muziek, maken kennis met muziekinstrumenten en maken daarmee zelf
muziek.
Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen dat voorlezen heel belangrijk is voor de
ontwikkeling van kinderen. Woensdag 23 januari starten de Nationale
Voorleesdagen. Die dag is er voor de kleuters een voorleesactiviteit in de kuil.
Omdat de bibliotheek verhuisd is, is er dit jaar geen bibliotheekbezoek maar komt
Marion Hoogenboom van de bibliotheek bij ons op bezoek. Dit zal zijn op vrijdag
25 januari. Zij komt vertellen over boeken, voorlezen en veel boeken laten zien.
Het gebeurt nogal eens dat een kind in zijn/haar broek plast. Wij hebben wel
schone kleren in kleine maten, maar niet in grotere maten. Wie heeft voor ons
grote broeken, liefst joggingbroeken? Ook sokken en leggings zouden we graag
willen hebben.
Maandag 14 januari willen we de klas een extra schoonmaakbeurt geven. Wij
maken niet de materialen schoon, maar wel de hoeken, planken, kasten e.d. Wie
wil ons komen helpen? Wij beginnen om 19.00 uur. Graag een emmer en doek
meenemen. Wij zorgen voor koffie en iets erbij.
In de groep van juf Marja en juf Jeannette komt Robin Glismeijer en in de groep
van juf Lindi en juf Paulien komt Menno van Veen.
Veel plezier bij ons op school.

Bedankt

Graag willen wij alle ouders bedanken die ons geholpen hebben met het
versieren, maar ook weer het verwijderen van de versiering bij het
Sinterklaasfeest en natuurlijk Kerstmis.
Heel hartelijk bedankt!

Kienen

Heeft u het al in uw nieuwe agenda genoteerd???????
Zondagmiddag 10 maart van 13.30-16.30 uur het grote kienspektakel op de
Pax Christi.
Iedereen is welkom.
Wilt u sponsoren of heeft u prijzen voor ons laat het ons dan weten. Wij hebben
nog heel veel nodig.

Hemel en Aarde

Het project van januari t/m de voorjaarsvakantie heet: Slaap.
In deze tijd van het jaar hebben veel mensen de neiging om zich ´s ochtends nog
even om te draaien nadat de wekker is gegaan. Ook de natuur is nog volop in
winterslaap. Mens en dier hebben slaap nodig. Wie wel eens een paar nachten
heeft wakker gelegen, weet hoe waar dat is. Slaap voelt dan als een geschenk.
In de lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan we ons deze weken
bezighouden met het onderwerp ‘slaap’.
U hebt vast wel eens meegemaakt dat uw kind uit de slaap is gehaald door een
enge droom of dat uw kind niet kan of wil slapen. En waarschijnlijk ligt u zelf ook
wel eens een nachtje wakker. Om goed te kunnen slapen, is het nodig om de
indrukken en zorgen van de dag te kunnen loslaten. Wie slaapt is ook kwetsbaar,
minder alert voor gevaar van buiten en vatbaar voor boze dromen. Om te slapen
is veel vertrouwen nodig. Waar halen kinderen dat vertrouwen vandaan? Slaap is
meestal omgeven met allerlei vaste gewoonten en rituelen. Van tandenpoetsen
tot een avondgebedje. Zulke gewoonten geven ook de nodige veiligheid als je
ergens anders slaapt. In de lessen onderzoeken de kinderen wat ze nodig
hebben om fijn te kunnen slapen en wat hen dat vertrouwen geeft.
Wij gaan met de kinderen in op de betekenis van dromen. In dromen lijkt alles te
kunnen. Vaak kom je angsten en verlangens op het spoor. Soms zien mensen in
een droom een boodschap. Daar gaan we het over hebben in de lessen. Ook
lezen we in elke bouw een Bijbelverhaal over dromen. Het is een mooie
gelegenheid om een vervolg te geven aan het verhaal van Kerstmis. Waken bij
een zieke of een nachtdienst in de brandweerkazerne doen mensen voor elkaar.
Ook kinderen weten dat het moeilijk kan zijn om wakker te blijven. Ze verkennen
situaties die het de moeite waard maken. Wij hopen met uitgeslapen kinderen op
mooie lessen.

Nieuws van de parochie

Hou je van zingen?
zing dan mee!

Met:

kinderkoor “De
Kerkuilen”
Wat hebben we een mooie kerstviering gehad!
Mede dankzij de inzet van vele kinderen, fijn dat jullie er waren!
Ook in 2013 zal Het kinderkoor “De Kerkuilen” de gezinsvieringen weer
opluisteren. Zo wordt er volgende week gestart met repeteren voor de Maria
Lichtmis. Dit is een feestelijke gezinsviering waarin alle kinderen die in het
afgelopen jaar gedoopt zijn, uitgenodigd worden om zich voor te stellen aan de
geloofsgemeenschap. Tevens zullen er 3 kindjes gedoopt worden.
De viering is op zondag 3 februari om 11.00 uur!
De repetities zijn:
 Dinsdag 15 en 22 januari van 15.45-16.30 uur in de Willibrordus school
 Dinsdag 29 januari 15.45-16.30 uur in de kerk
Kinderen vanaf groep 3 zijn van harte welkom!!!!

Lia Nottelman (tel: 612173)

Sporten voor Kika

Bij deze maandbrief ontvangt u ook informatie over een initiatief van een aantal
studenten van de Hogeschool Leiden. Wij ondersteunen dit van harte, maar
willen u erop wijzen dat onze school op geen enkele wijze betrokken is bij de
organisatie en dus ook geen verantwoordelijkheid draagt voor deze middag.

Wij hopen dat er veel kinderen mee zullen doen om een mooie bijdrage te
kunnen geven aan Kika.

Nieuwjaarsdisco vrijdag 11 januari

Vrijdag is het zover. Dan gaan wij met elkaar naar de disco!!!!
Nog even een aantal zaken op een rij!


Vrijdag ontvangen alle leerlingen een gekleurd polsbandje. Die heb je
nodig om binnen te komen;



Alle leerlingen komen via de hoofdingang aan de Eendrachtsweg, daar
moet je je bandje laten zien;



Om 18.25 uur gaat de deur open voor de leerlingen uit gr. 1 t/m 4. De
ouders mogen even mee naar binnen. Om 19.25 uur mogen de ouders de
kinderen binnen weer ophalen;



Om 19.55 uur gaan de deuren open voor de groepen 5 t/m 8. De ouders
mogen dan ook mee naar binnen komen. Om 21.30 uur komen de
leerlingen naar buiten, de ouders wachten buiten op de kinderen;



Alle leerlingen krijgen limonade en wat lekkers;



Wij gaan dansen, zingen, spelletjes doen…… Wij zoeken de kampioen
limbodansen. Wie is er goed in stoelendans? Wat dacht je van slow
motiondansen……. het wordt natuurlijk erg gezellig!

Er komt een echte DJ leuke muziek draaien. Maar wat willen jullie horen?
Op de tafels in de gang, bij de teamkamer, liggen grote vellen papier. Daarop
kunnen jullie of met hulp van jullie ouders een liedje noteren met de artiest. Wij
proberen dan zoveel mogelijk nummers te draaien die aangevraagd zijn! Denk
wel aan de toon van het liedje. Wij zullen de muziekkeuze aanpassen aan de
leeftijdsgroep.

Verjaardagen in januari 2013

01-01
02-01
04-01
06-01
06-01
08-01
12-01
12-01
14-01
16-01
17-01
17-01
17-01
19-01
21-01
22-01
22-01
22-01
23-01
26-01
26-01
29-01
29-01
31-01
31-01
31-01
31-01

Koen Bosman
Wessel van der Neut
Savo Ahmad
Soufiane El Bouhassani
Sterre Mos
Menno van Veen
Sam Bakker
Yasmina Kalleche
Jesse Glismeijer
Robin Glismeijer
Kevin Tammer
Maxime Raaphorst
Nordin Oppedijk
Frank Witteveen
Sherry Sargany
Chris Groenendijk
Mohamed Amin Oualit
Yonis Adan Farah
Nisrine Kuhich
Jack de Groot
Jeffrey Siekman
Nina Wesselink
Renzo van Kooten
Ivano Jacob
Laura Twaalfhoven
Max Bakker
Roan Verhaar

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

januari 2013
Week 1

Maandag 31

Vakantie
Dinsdag 1

Nieuw Jaar

Pax Christischool
Week 2

Maandag 7

Week 3

Week 4

Week 5

Maandag 14

Maandag 21

Maandag 28

Dinsdag 15

Dinsdag 22

Dinsdag 29

Weer naar school
Dinsdag 8

luizencontrole

Dans groep 1 t/m 4

Vergadering OR

Vandalisme
voorlichting groep 8

Woensdag 2

Woensdag 9

Woensdag 16

Woensdag 23

Woensdag 30

Voorleesontbijt
Donderdag 3

Donderdag 10

Donderdag 17

Donderdag 24

Donderdag 31

Vrijdag 18

Vrijdag 25

Vrijdag 1

Zaterdag 19

Zaterdag 26

Zaterdag 2

Vergadering
leerlingenraad
8.30 uur
Vrijdag 4

Vrijdag 11

Nieuwjaarsdisco
18.30-19.30 uur
groep 1 t/m 4
20.00-21.30 uur
groep 5 t/m 8
Zaterdag 5

Zaterdag 12

Vormselviering groep 8
Zondag 6
Driekoningen

Zondag 13

Zondag 20

Zondag 27

Zondag 3
Gezinsviering
Maria Lichtmis

