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maandbrief

Februari is een korte maand en dan hebben wij ook een ruime voorjaarsvakantie
gehad.
De leerkrachten zijn bezig geweest met de Cito-toetsen. Nu is het tijd om te
analyseren en nieuwe plannen te maken. Natuurlijk krijgt u informatie via het
rapport en tijdens de vorderingsgesprekken in maart.
Tijdens de studiedag op 4 februari hebben wij met het team gesproken over
OGW en taal. Waarschijnlijk krijgt u vraagtekens van deze letters, maar OGW is
Opbrengst Gericht Werken. Kijken naar de resultaten die kinderen behalen en
daarvan uitgaande een plan opstellen om die resultaten te behouden of te
verbeteren. Welke doelen stellen wij en hoe gaan wij die behalen?
Binnen Stichting de Groeiling krijgen alle leerkrachten (scholen) deze studie
aangeboden. In de middag hebben wij gesproken over Taal; spelling,
woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen. Daar willen wij de komende
jaren meer aandacht aan besteden en dat moeten wij ook, als wij goede
resultaten willen blijven behalen. Ook dit onderwerp wordt stichtingsbreed
aangepakt.

Het was een zeer goede studiedag, waar wij allen weer mee aan de slag kunnen.
Er zijn veel evaluatielijsten teruggekomen over het continurooster. Bedankt
daarvoor. Wij zijn druk bezig met het uitwerken van alle antwoorden en de losse
opmerkingen. In de maandbrief van april komt een uitgebreid verslag met de
aandachtspunten van ouders en de acties die wij als school gaan inzetten. Er
waren wat opmerkingen waar ik al meteen een antwoord op wil geven. Enkele
ouders hadden echt het idee dat de school naar een 5 gelijke dagen model wil.
Dat is niet zo. Volgend schooljaar blijven wij gewoon dezelfde tijden hanteren. Uit
de grote enquête van MR vorig schooljaar is met een ruime meerderheid
gekozen voor de 4 gelijke dagen en de vrije woensdagmiddag. Dit blijven wij ook
hanteren.
Ondertussen zijn de eerste Bravo-projecten gestart. Ik vind het geweldig om te
zien, dat zoveel kinderen daar gebruik van maken. Wat fijn dat de gemeente dat
belang ook inziet en dit project subsidieert. Maar ook het Eversthuis, de
vrijwilligers en de verenigingen zetten zich in voor alle kinderen van BodegravenReeuwijk. Een mooi project waar ook goed gebruik van wordt gemaakt.
Wij zijn de vastenperiode in gegaan. De 40 dagen voor Pasen. Vroeger kregen
de kinderen tijdens de vastenperiode een doosje en daar deden ze al het snoep
in, althans zo hoorde ik dat van mijn moeder. Met Pasen mochten de doosjes
dan leeggegeten worden. Dit zie je bijna niet meer terug. Wel vragen wij in deze
periode aan de kinderen om mee te denken over hoe het anders kan. Over de
situaties van kinderen in andere werelddelen of kinderen die in een andere
situatie/omgeving zitten, soms heel dichtbij. Meer aandacht hebben voor je

medemens, een mooi gebaar maken of je inzetten voor iets goeds.
Deze week krijgen de kinderen, van het project Vastenactie, een vastendoosje
mee naar huis, hierbij ontvangen zij een begeleidende brief. De doosjes moeten
voor vrijdag 22 maart weer ingeleverd worden. Wij nemen ze dan mee in de
gezinsviering van zondag 24 maart. Vorig jaar hadden wij de
meeste doosjes meegenomen, dat was een prachtig gebaar van
ons allemaal naar onze medemens. Ik hoop dat ook dit jaar
iedereen een mooi gebaar wil maken via het doosje.
Het thema van de vastenactie is “ik zal er voor je zijn”, een mooi
onderwerp waar wij met elkaar op school ook ons steentje aan bij
kunnen dragen. Gun elkaar een fijn leven, door gewoon goed voor
elkaar te zijn.
Fijne maart-maand!
Saskia van den Akker
Pax Christischool

Kom op tijd!
Via de maandbrief hebben wij meerdere keren het verzoek gedaan of alle
leerlingen op tijd in het lokaal willen zijn. De school gaat om 8.20 uur open en de
klaslokalen sluiten om 8.30 uur. Dit hebben wij niet alleen bedacht, de
onderwijsinspecteur en de leerplichtambtenaar zijn hier heel duidelijk over.
Wij merken dat er nog te veel kinderen te laat in het lokaal zijn. Dit kan en dit
mag niet, ook niet 5 minuten. Een keer kunnen wij door de vingers zien, maar bij
regelmatig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te
stellen. Een kind dat regelmatig 5 minuten te laat is, bijv 10 keer, komt 50
minuten lestijd te kort. Zo redeneert de leerplicht en inspectie. Tevens is het een
zeer storende factor voor de leerkracht en de andere kinderen, maar ook voor het
kind wat zelf te laat komt. Hij of zij stapt de klas in, terwijl het programma al is
gestart en dat is geen prettige ervaring.
Ouders van kinderen die op dit moment meer dan 10 keer te laat zijn gekomen,
moet ik gaan melden bij de leerplichtambtenaar. Voordat ik dat doe, laat ik dit
weten via een persoonlijke brief aan de ouders.

Gezonde broodtrommels!
Hoe leuk is het om je broodtrommel open te doen en dan iets lekkers te vinden,
maar ……………….
Wij willen een gezonde school zijn en kiezen daarom ook voor 3 keer per week
fruit i.p.v. een koek. Dit geldt ook voor de broodtrommel. De meeste kinderen
hebben ook al iets van zoetigheid op het brood en wij willen u vragen om geen
snoepje meer in de trommel te stoppen.

Nieuws van de kleuters

Zoals u al gemerkt zult hebben zijn wij volop aan het praten, spelen en werken
over de dokter. Na de dokter komt de tandarts in beeld.
26 en 27 Maart worden de vorderingsgesprekken gehouden voor de ouders van
de kinderen van groep 1. Ouders van kinderen van groep 2 zijn aan de beurt op
18 of 22 april. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
In de groep van juf Lindi en juf Paulien is op donderdag ook een stagiaire. Zij
heet Angela Groenendijk. Angela doet de lerarenopleiding op de Theo Thijssen
Academie. Zij is een eerstejaars student.
Vrijdag 8 maart is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen die dag speelgoed
van thuis meenemen. Het is niet verstandig om kostbaar speelgoed mee te
geven of kleine spulletjes die snel kwijt kunnen raken.

Nieuws van groep 4

Het was leuk op carnaval.
De kinderen haden plezier en de kinderen zaagen er leuk uit
We deeden stoelendans en een lekker brootjeknakworst!!!!!
Vallentijnsdag hadde we de jufrous een vallentijns cado gegeven van de heele
klas. Ze waaren er blij mee.
Hieronder zie je het!!!!!
storm en renzo

Nieuws van de Leerlingenraad
Heeft u het gezien van de week in de gangen? Overal lagen zakken en tassen
vol met plastic flessen. Daarnaast waren de boodschappenkarretjes ook nog
eens flink gevuld.
Heel hartelijk dank voor alle bijdragen. Vanmiddag brengen wij de flessen naar
de C1000 en zullen wij weten hoeveel geld wij met elkaar opgehaald hebben
voor Doe een Wens.
U hoort nog van ons.

Kienen

Vrijdag 1 maart verschijnt er een afzonderlijke nieuwsbrief.

Nieuws van de parochie

Voorstelviering
Op zaterdag 2 maart zullen de 35 kinderen die hun Eerste Heilige Communie
gaan doen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Uiteraard is dit een
feestelijke gezinsviering waarbij het kinderkoor de Kerkuilen zal zingen.
Voorganger is Pastor Ella Feijen.
U ben allen van harte welkom om 19.00 uur in de Willibrordus kerk aan de
Overtocht.
Nieuws van het kinderkoor de kerkuilen
Het gaat beter met het koor, begonnen we dit jaar met maar 6 kinderen,
inmiddels is de groep al gegroeid tot 10 kinderen die er bijna altijd zijn. Hier zijn
we natuurlijk al heel blij mee, maar het kan natuurlijk altijd nog beter!
Vanaf dinsdag 5 maart oefenen we met de kinderen voor de viering
van Palmzondag, Goede Vrijdag en de Communieviering. Verder zullen
we starten met het instuderen van een speciaal voor het kinderkoor
geschreven mis. Deze mis wordt gezongen in een speciale terugkom
viering voor vormelingen en communicanten op zondag 2 juni de
zogenaamde “blijf dit doen” viering. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden
op de TV via de RKK. Het zou toch wel erg fijn zijn wanneer er in deze viering
voor de TV wat meer kinderen in het koor zouden staan.
Altijd al een op TV willen komen? Grijp dan nu je kans!

We nodigen dus ook jou uit om mee te doen! Heb je altijd al getwijfeld of zingen
misschien toch iets voor jou is? Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend
binnenlopen op een repetitie. Met name vormelingen en communicanten willen
wij van harte uitnodigen om mee te doen! De repetities zijn op de dinsdagmiddag
van 15.45 -16.30 uur op de Willibrordschool aan de Vrije Nesse!

Hemel en aarde

Het project van de voorjaarsvakantie tot en met Pasen gaat over Jona. Herinnert
u zich nog het spelletje jonassen? Een meisje of jongen wordt aan armen en
benen heen en weer geschommeld en dan met een zwiep op het matras, of - nog
leuker - in het koude zwembad geslingerd. Er hoort ook een liedje bij: Toen
Jonas in de walvis zat, van je een. twee… drie! Het spelletje is ontleend aan het
Bijbelverhaal van Jona. Dit Bijbelverhaal staat de komende weken centraal in de
lessen levensbeschouwing. Het is een wonderlijk verhaal, maar als je erin duikt,
roept het veel herkenning op.
Jona wordt geroepen om naar Nineve te gaan en de mensen te vertellen dat de
stad zal vergaan vanwege hun slechtheid. Jona heeft er helemaal geen zin in en
vlucht op een boot de andere kant op. Als het hevig gaat stormen, wordt hij
uiteindelijk overboord gejonast. Een walvis slokt hem op en Jona bidt. Na drie
dagen spuwt de vis hem uit, voor de kust van… Nineve. Dan brengt hij toch maar
het slechte nieuws. De mensen in Nineve betuigen spijt en God spaart de stad.
Dan is Jona boos, want zijn voorspelling komt niet uit.
In de lessen wordt dit verhaal in geuren en kleuren verteld. Daarbij gaat het over
weerstand voelen en gehoorzaamheid, over de vraag of je altijd kunt kiezen waar
je in het leven terechtkomt. De kinderen denken na over wat zij zouden doen in
een benarde situatie en wat bidden dan kan betekenen. Wij verkennen met de
kinderen wat er nodig is voor een goede leefomgeving en wat ze hier zelf aan
kunnen bijdragen. In het verhaal vergeeft God de stad en spaart haar. Hij is met
de mensen begaan. Kinderen onderzoeken wat dat betekent en hoe je dat kunt
ervaren. Bijvoorbeeld in het joodse feest van Grote Verzoendag. We hopen dat
het beeldrijke, prikkelende lessen worden.
Over enkele weken is het Pasen. Zoals Jona en de mensen in Nineve nieuwe
kansen krijgen, nadat ze het hadden laten afweten, zo krijgen ook de vrienden

van Jezus nieuwe kansen. Jezus laat zien dat er ook in lijden en dood nieuw
leven mogelijk is. Dat verhaal is zo groots dat we het elk jaar opnieuw willen
beleven met de kinderen.
Lied: Nee, nee, nee
God roept: ‘Jona maak je klaar!
Ga voor mij naar Nineve.’
Jona denkt: Ik heb geen zin
Waarom moet dat? Nee, nee, nee!

Mama roept: ‘Oh, wat een troep!
Ruim je speelgoed op, oké?’
Maar ik zeg: ‘Ik heb geen zin
Waarom moet dat? Nee, nee, nee!’

Juffrouw zegt: ‘Die hoek is vol!
Is de huishoek een idee?’
Maar ik denk: Ik heb geen zin
Waarom moet dat? Nee, nee, nee!

Papa zegt: ‘Woef moet een plas!
‘k laat hem uit en jij gaat mee.’
Maar ik zeg: ‘Ik heb geen zin
Waarom moet dat? Nee, nee, nee!’

Tekst: Celeste Snoek
Muziek: Rick Smit

Verjaardagen in maart 2013

01-03
02-03
07-03
11-03
11-03
12-03
14-03
14-03
15-03
16-03
21-03
21-03
22-03
24-03
25-03
25-03
27-03
27-03
27-03
28-03

Colin ten Brink
Yasmine Bouzlafa
Cas Verlaan
Jasper van Diemen
Romy Sietsma
Fathi Adan Farah
Edgar van Bemmel
Sanne de Clonie Mac Lennan
Britt Vos
Sanne Twaalfhoven
Colin van der Endt
Dewi Lakerveld
Sytske Puister
Imran Bakkali
Ismail Benamar
Jasmijn Göbel
Declan van den Hoek
Joey Lakerveld
Marius Burggraaff
Jet Bosman

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
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Vrijdag 1

Donderdag 7

Vrijdag 8

Donderdag 14

Donderdag 21

Donderdag 28

Zwemles groep 3

Studiedag

8.30 uur
Leerlingenraad

Alle kinderen vrij

Vrijdag 15

Vrijdag 22

Vrijdag 29

Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 2

Zaterdag 9

Zaterdag 16

Zaterdag 23

Voorstelviering
Communicanten

Zaterdag 30
Gezinsviering
Paaswake

Zondag 3

Zondag 10
KIENEN!!!!!

Zondag 17

Zondag 24

Zondag 31

Gezinsviering
11.00 uur

1 Paasdag
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