Maandbrief april 2013

Nieuws van de directie
adres

Ik dacht dat ik in de maandbrief van april kon schrijven over lammetjes in de wei,
bloemen in de tuin, zonder jas naar buiten en temperaturen boven de 10 graden.
Terwijl ik dit stukje schrijf, voel ik de zon op mijn rug, maar als ik naar buiten loop
heb ik mijn dikke winterjas nog erg hard nodig. Zelfs de sjaal en wanten gaan nog
iedere dag mee. Alle ouders en kinderen spreken over het weer. Wij zijn er klaar
mee, wij willen mooi weer…..

Ik wens u allen fijne paasdagen.
Saskia van den Akker
Pax Christischool

Bravo

Bravo zoekt vrijwilligers!
Bravo! leuke activiteiten na schooltijd, is een project georganiseerd door het
Evertshuis met subsidie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het doel van
het project is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Dit doel wordt
behaald door een breed palet van verschillende activiteiten aan te bieden. Van
sport tot creativiteit, van muziek tot educatie. Binnen het project wordt er actief
samengewerkt met verenigingen, instellingen en organisaties uit de gemeente.
Dit seizoen is de belangstelling voor het project weer enorm. Ruim 1/3 van de
kinderen uit onze gemeente doen mee aan het project, zij hebben één of
meerdere activiteiten gekozen uit het aanbod.
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maandbrief

Dan is de maand april een goede maand voor wat zon. Wij gaan ook leuke
activiteiten ondernemen. De maandbrief staat er vol van. Ook kunt u leuke
stukjes terug lezen van de kinderen. April is een korte maand. De meivakantie
start op 27 april. Een bijzondere meivakantie, want deze koninginnedag is de
laatste voor koningin Beatrix. Op 26 april doen wij mee aan de Koningspelen.
Ook hierover kunt u meer lezen in deze maandbrief.

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Voor dit project zijn vrijwilligers onmisbaar. Vrijwilligers helpen bij de uitvoering
van activiteiten, dit zijn vaak vrijwilligers van de vereniging zelf. Maar er zijn ook
vrijwilligers actief bij de administratie van het project. Echter om alles in de juiste
banen te blijven leiden is de organisatie op zoek naar meer vrijwilligers.
Er zijn verschillende klussen die vrijwilligers kunnen doen. Bijvoorbeeld:
De eerste keer aanwezig zijn bij een nieuwe activiteit.
Contactpersoon tussen de school waar de activiteit plaatsvindt en de activiteiten
begeleider. Assisteren bij activiteiten.
Meedenken over de invulling van het activiteiten aanbod.

Meedenken over het opzetten van een bravo nieuwsbrief, leuke stukjes schrijven
voor de website.
De duur van de klussen kunnen uiteen lopen van 1 uur in de maand tot een paar
uurtjes per week.
Lijkt u het leuk om mee te helpen aan dit mooie project? Neem dan contact op
met: Rianne Hoogeveen, Evertshuis: 0172-618484 of mail naar
bravo@evertshuis.nl

Nieuws van de Leerlingenraad
Weet u nog de flessenactie?? Wij hebben echt heel veel flessen naar de C1000
gebracht. De mevrouw van de flesseninname heeft heel vaak de opvangkar
moeten vervangen. In totaal hebben wij € 150,- opgehaald. Er is contact geweest
met iemand van Doe een Wens om het bedrag te overhandigen. Hoe en wanneer
hoort u later nog.
Heel hartelijk bedankt voor alle flessen en bonnetjes. Wij vonden het wegbrengen
van de flessen helemaal niet erg.

Het plein
Het plein is natuurlijk een plaats waar lekker gespeeld kan worden,
maar op het plein staan ook bomen en planten. Het is u misschien
opgevallen dat het stukje grond naast de kleuteringang al enige tijd niet
beplant is. Wij hebben geprobeerd dit stukje af te schermen met een
hek, maar jammer genoeg was dit al weer snel kapot gemaakt.
Toch geven wij niet op.
Binnenkort, als het een aantal graden warmer wordt buiten, zullen
wij hier nieuwe planten plaatsen. Deze planten zijn al wat groter en
naar wij hopen minder kwetsbaar.
Onze dank gaat uit naar onze dansjuf Elfrieda Penders die deze
planten samen met haar werkgever OZ Planten uit Aalsmeer mogelijk
heeft gemaakt.
Wij hopen nog lang van de planten te kunnen genieten.

Plastic dopjes voor blindengeleidehonden

Verzamel dopjes voor blindengeleidehonden
Een sympathieke actie die in 2005 van start ging. Je verzamelt dopjes en
brengt ze naar een verzamelpunt. Van daar gaan ze naar een fabriek die ze
over koopt. Met het geld wordt een puppy aangekocht die wordt opgeleid
tot een blindengeleidehond. Lijkt simpel. Toch zijn er een paar dingen die je
moet weten.
Welke dopjes komen in aanmerking?
Vol enthousiasme begin je dopjes in te zamelen. Al wat plastic is, gaat de
verzamelbak in. Opgepast: niet alle dopjes zijn geschikt om ingezameld te
worden voor deze actie. Verschillende soorten plastic moeten door verschillende
machines verwerkt worden en in dit geval gaat het om een bepaald soort plastic.
Dopjes die geschikt zijn






dopjes van flessen frisdrank
dopjes van flessen mineralen spuitwater
dopjes van melkpakken/ yoghurt en vla pakken
dopjes van flessen fruitsap
dopjes van flessen voor sportdrank en water

Deze doppen moeten wel omgespoeld en droog zijn…
Komen niet in aanmerking:








dopjes van wasproducten, shampoos, lotions, cosmeticaproducten, etc.
de plastic bakjes om met waspoeder in de machine te zetten
doppen van choco, pindakaas, bussen koffie, potjes stroop, etc.
de doorschijnende kapjes van flesjes water
de kapjes van spuitbussen
dubbele doppen
vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit

Willen jullie mee helpen sparen? Jullie kunnen de dopjes inleveren in de doos bij
de hoofdingang.
Nikki (groep 8), Bjorn en Maureen (groep 5/6) van Veen

Nieuws van de kleuters
Na de Pasen beginnen wij, vooruit lopend op de projectweek “Techniek” aan het
thema “Bouwen”.
Wij gaan beginnen met het kijken bij de bouwplaats. Wie werken er op een
bouwplaats en wat doen deze mensen daar? Welke machines en
gereedschappen zijn nodig? Welke meetinstrumenten worden gebruikt? De
kinderen leren hoe ze een stevige muur kunnen metselen. Ze kunnen huizen,
bruggen, kastelen en/of torens bouwen.
Wij werken ook verder aan de techniekdozen uit de techniektorens.
Na dit project werken wij nog even over het koningshuis en de troonopvolging.
Liedje van de maand:
Met een grote zaag, zaag ik elke plank.
Ik zaag omhoog, ik zaag omlaag, en zaag op mijn werkbank.
Ja we gaan zagen, zagen.
Refrein: Is er iemand die nog wat mist?
Dan kom ik met mijn gereedschapskist.
Moet er nog een klus worden gedaan,
Dan pak ik mijn kist en ik kom eraan.
Yeah yeah yeah yeah
Met een grote hamer, sla ik er een spijker in.
Ik maak een kast voor de kamer, sla de spijker het hout in.
Ja, we gaan timmeren, timmeren, timmeren.
Refrein.
Met een schroevendraaier, draai ik elke schroef.
De ene gaat makkelijk en de andere heel stroef.
Ja, we gaan schroeven, schroeven, schroeven.

Eind april is Stag de Groot de jarig. Voor die tijd komt hij een paar keer oefenen
zoals alle kinderen en na de meivakantie komt Stag in de groep bij juf Marja en
en juf Jeannette. Veel plezier bij ons op school Stag.

Nieuws van groep 4

10 maart gingen we kienen. Het was heel leuk. De prijzen waren leuk. Je kon ook
hele duren prijzen winnen bijvoorbeeld een wii winnen en klijnen prijzen.
De juf had op 21 maart een vogel mee genomen en dat was
een sperwer. De kinderen mochten hem zien en wie wou
mocht hem aanraaken. Het was een mooie vogel.
Hij had hele mooie vleugels en zijn kopje lag los.
Het was een mannetje. Een sperwer is een roofdier.
Kijk maar op de foto.
Tara en Josje

Op zondag 7 april om 11:00 vieren Max, Storm, Edgar, Marc, Thomas, Sven en
Laura hun eeste communie. We waren op donderdag 28 Februari al een keer
naar de kerk geweest.

Marc en Edgar

Nieuws van groep 6
Tweede wereld oorlog
Wij hebben het met groep 6 over de tweede wereld oorlog. Wij gaan daarom 9
april naar het verzetsmuseum. Wij hebben er in de klas al veel over geleerd. We
kijken ook 13 in de oorlog en de meester neemt soms spullen uit de oorlog mee.
In 1939 viel het Duitse leger polen binnen. In 1940 viel hij ook Nederland binnen.
Ze bombardeerde Rotterdam en wilden ook Utrecht en andere grote steden
bombarderen. Na vier dagen gaf Nederland zich over. Hitler vond dat Nederland
wel een beetje leek op Duitland. Het veranderde langzaam, in een verzet land.
Wanneer het donker werd moest je binnen zijn. Je mocht niet meer naar de
Nederlandse radio luisteren, daarom gaven mensen van het verzet stiekem
krantjes. Als het Duitse leger dat zag werd je opgepakt en kreeg je hele erge
straf. Later moesten alle joden een gele ster dragen. Joden mochten niet meer
naar parken en sommige winkels. Joden werden opgepakt en veel gingen
onderduiken. Een van die families was familie Frank. Familie Frank werd zo
bekend door Anne’s dagboek. Elke dag schreef ze in haar dagboek toen was
onder gedoken en dat kon ze heel goed, ze wou later ook schrijfster worden. Ze
werden verraden zoals vele andere joden. Ze werden naar een kamp gestuurd
waar Anne is overleden aan een ziekte en de rest van de familie ging naar de

gaskamer. Alleen de vader overleefde het kamp. Hij moest gaan werken net als
vele andere sterke mannen van zijn leeftijd. De vader kwam weer terug in
Amsterdam. Miep gaf hem Annes dagboek. De vader ging naar een drukkerij en
vroeg of ze er een boek van wilde maken? Het werd gemaakt je kan het nu nog
kopen.
Jet, Sterre en Eline. (groep 6)

Kienen

Wat een feest en wat een gezelligheid in en om de kuil. Kienen op
zondagmiddag, met als goede doel, een nieuwe geluidsinstallatie. Op het
moment dat het feest begon, begaf de tweede microfoon het. Daardoor was het
doel meteen duidelijk, er moet ene nieuwe installatie met microfoons komen. Er
waren veel prijzen, heel veel prijzen. Wat leuk om te zien hoe blij iedereen met
de grote of kleine prijs was. Ook het rad van fortuin was een succes!
Dit feest heeft de kiencommissie georganiseerd. Daarin zitten OR-leden en
leerkrachten. Wij willen jullie allen bedanken voor jullie inzet en energie. Maar
wat dacht u van de sponsors. Vele cadeaus en ook geld is aan ons geschonken.
Zonder deze mensen geen kiesfestijn. Tijdens het kienen hebben wij alle
sponsors genoemd, maar natuurlijk zetten wij ze graag nog even in deze
maandbrief. Bedankt en een groot applaus aan jullie!

Refresco, Advies4U, Shoeby Fashion, Vork Cafetaria,
Gijs van daalen, Kindereiland, Van Bunningen Ford,
Expert, Technofarm, AH, Vision for Beauty,
Verkuilen schoenen, Bakker Verweij, Bart Walraven,
Mc Donald, Hairsecrets, Optiek van Leeuwen,
Lady’s Only, Tol 14, C-1000, Rijnbeek, Primera,
Juwelier van Zijl, Restaurant Anders, Kokkelerbloemen,
Juwelier Den Haag, De Egel Mode, Kamerling,
Rabobank, ING, Fietspad, Supersnack, Tibas open
haarden en kachels, ABN Amro, Intertoys, Diercentraal,
’t Lieverdje, Peek Autoservice, Karwei, ’t Haarhuys,
Fam. Bakker Lotto, Firma Edelman, Mooi aan het
water, Leny van Veldhuizen, Zorgvliet, Tazzles, Van

Dam Brillen, Van Gils bloemen, Jan-Willem fietsen,
Hardloopwinkel, Avifauna, Pannenkoekenhuis ’t
Veldhuis, Hairstyling Alice, Van Keeken, Jansus &
Jansus, Green Health, Ajax.
Maar iedereen wil natuurlijk weten wat de opbrengst van deze middag is
geweest……… € 2043, 50. Daar zijn wij heel erg blij mee!
Het is nog niet helemaal genoeg voor een complete geluidsinstallatie, maar wel
bijna. Komt goed!!!!

Nieuws van de parochie
Rond Pasen zijn er diverse vieringen die ook voor kinderen aantrekkelijk zijn:
Goede vrijdag: Vrijdag 29 maart is er een kinderkruisweg om 15.00 uur. Het
kinderkoor zingt en de kinderen worden meegenomen in het lijdensverhaal van
Jezus. Aan het einde van de kinderkruisweg mogen de kinderen een bloem bij
neerleggen. Kinderen mogen deze bloem zelf meebrengen.
Pasen: zondag 31 maart KIWI kerk door Sandra en Gerry om 9.30 uur. Deze
viering is speciaal voor de allerjongsten onder ons. Het paasverhaal wordt verteld
en de kinderen worden actief betrokken door liedjes, verhaaltjes, een gebedje en
een kleuractiviteit. Wees welkom en sluit aan.
Pasen: zondag 31 maart 11.00 uur Hoogfeest van Pasen met uitgebreide
kinderwoorddienst, het plan is om met een paaslied speciaal voor kinderen de
kinderwoorddienst te beginnen.
U bent allen van harte welkom!

Huisrituelen blijven bestaan
Data

Dinsdag 2 – 9 – 16 en 23 april 2013

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Locatie

A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop

Aanmelden

bij secretariaat Leerhuis:
Leny van Leeuwen: leerhuis@sintjandd.nl 0182392310

Doelgroep

Voor ouders die in het gezin iets aan geloven
willen doen of daarnaar verlangen, maar niet
weten hoe of wat.

Cursusleider

Dries van den Akker

‘Ik wil mijn kinderen helpen om positieve, hoopvolle mensen te worden.’
‘De G staat voor mij voor Geloven, maar ook voor Geluk, Geborgenheid,
Geboorte, Groei, Gebed, en natuurlijk vooral voor GOD!’
Hoe geef ik daar vorm aan bij mij in huis? Hoe kunnen huisrituelen mij
hierbij helpen?
De eerste jaren zijn bepalend voor hoe het kind vertrouwen krijgt in mensen, in
zichzelf, in de wereld. Zoals papa en mama voor je zorgen, zo zorgt God voor
mensen. Dit vertrouwen ontstaat allereerst door de sfeer in huis, de ervaring dat
er aandacht voor je is, dat er plaats is voor natuur en creativiteit, dat je mee mag
doen, dat er vertrouwde gewoonten zijn, dat over andere mensen positief wordt
gesproken. In huis tintelt het van: ‘Het is goed’. Met een fikse ‘regenbui’ op zijn
tijd...
Het is fijn als je als kind kunt ‘wonen’ in het verhaal van God met de mensen. Je
leeft in een geborgen wereld. Je kunt ergens heen met gevoelens van
dankbaarheid, angst, vreugde, verdriet en onrecht. Je hoort bij een grote
gemeenschap. Dat je er bent, heeft oneindig betekenis.
Huisrituelen stimuleren om op creatieve manier met geloven om te gaan.
Want geloven doe je niet alleen met je verstand: al je zintuigen zijn erbij
betrokken.
Huisrituelen sluiten aan bij de katholieke gebruiken en gebeden. Het wil kinderen
helpen positieve, hoopvolle mensen te worden met een goede boodschap: het
evangelie van Jezus Christus, zoon van het Joodse volk, van Maria, Zoon van
God. Gebeden en rituelen spelen daarbij een rol en ook de bijbel.

Welke huisrituelen uit jouw jeugd zijn je altijd bijgebleven?

Koningspelen

Ook wij werden verrast door het Nationaal Oranje Comité en Richard Kraijeck op
TV. Hoorden wij dat nou goed? Moeten wij als school een sportdag organiseren
binnen een maand? Hadden wij dit eerder kunnen weten? Hoe gaan wij dat
organiseren op school? In de gemeente Bodegraven? Ook een ontbijt? Hoe gaan
wij dit doen?
De volgende dag werd er druk gebeld en gemaild met de andere directeuren en
de gemeente. Iedereen was verrast, maar ook een beetje bezorgd. In zo’n korte
tijd een grootste activiteit neerzetten is niet makkelijk. De leerkrachten zitten al
behoorlijk vol met diverse taken en ook de OR.
Op dit moment worden de verenigingen gevraagd
om vrijwillig deel te nemen aan deze dag en trainers
te leveren en accommodaties open te stellen.
Daarna zullen per school activiteiten uitgezet gaan
worden. Het is een race tegen de klok, maar het
moet toch gaan lukken?!?!?!
Daarom wil ik u vragen om mee te denken en te helpen. Welke ouders willen zich
inzetten op deze dag. Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. U kunt zich
direct aanmelden via ons mailadres: info.pax@degroeiling.nl o.v.v koningsspelen.
Misschien bent u zelf heel sportief en wilt u met de kinderen aan de slag. Geef dit
door! Wij kunnen alle hulp goed gebruiken.
Voor de kinderen is al een ding heel duidelijk. Op 27 april kom je gekleed in rood,
wit, blauw of oranje………..

Pesten….ik doe er niet aan mee!
Wetsvoorstellen, protocollen, psychologen, media……….alles en iedereen is
bezig om het pesten te laten verdwijnen. Dit is niet makkelijk en vergt scherpe
ogen en oren en tijd.
Dit jaar zijn wij al begonnen met een anti-pestprotocol. Hiermee hebben
leerkrachten een handleiding om te signaleren, te reageren en te handelen.
Ook wij als team zijn steeds alert op pestgedrag, maar het signaleren is echt niet
makkelijk. Wanneer is plagen pesten of loopt een plagerij uit de hand…..
Zeker met de social media van deze tijd wordt het niet overzichtelijker. Maar ook
buiten op het plein, op weg naar school, in de buurt en in vereningsverband zien
en horen wij over pesten.
Op school zijn wij in een aantal groepen bezig met een duidelijk verhaal over
pesten. Dit willen wij groter maken en schoolbreed gaan inzetten. Het

managementteam, de leerkrachten zijn hier over in gesprek. De volgende
stappen zijn de ouders, de MR, de OR en de leerlingenraad. Als directeur zoek ik
ook onze partners om mee te denken over een actieplan. Dat kost even tijd, maar
als je iets goed wilt doen, moet je daar ook een stevig plan voor hebben.
Graag wil ik met een groep ouders een klankbordgroep formeren, zodat wij input
krijgen van de ouders. Welke ideeën, aanvullingen, signaleringen en verhalen
hebben onze ouders. Hoe kunnen wij met elkaar sterk staan in onze actie?
Zodra er een duidelijk actieplan gemaakt is, gaan wij d.m.v. een ouderavond alle
ouders informeren over dit plan. Heeft u interesse om in deze klankbordgroep
plaats te nemen, dn hoor ik dan hoor ik dat graag van u.

Gezonde trommel

Het gaat al veel beter met de inhoud van de trommels voor de lunch. Geen grote
snoepjes en andere lekkernijen. Fijn dat u meedenkt. Graag willen wij u, als
ouder, attenderen op de maandag-woensdag en vrijdag. Dan hebben wij fruitdag.
Geen koeken mee naar school, maar fruit. Natuurlijk mag je de andere dagen
ook fruit meenemen. Maar kinderen vinden het ook fijn om af te wisselen en dan
is een koekje ook erg lekker.
Op de fruitdagen zien wij graag vers fruit en/of groente. Een blikje met fruit
vinden wij niet zo handig en gezond (er veel suikers in het sap). Ook knijpfruit of
knijpgroente is geen vers fruit. Wilt u daar op letten?

CITO-toets

Groep 8 heeft de uitslag van de EindCito ontvangen. Misschien viel het tegen.
Misschien viel het mee. Zetten wij alle kinderen met hun scores in de
maandbrief? Is dat reëel? Zetten wij alle schoolscores op een site? De kranten
staan er vol van. Op de TV hoor je het steeds. Wat te doen met de CITOresultaten? Gaan wij via RTL-nieuws de scores bekend maken? Voor wie? Door
wie? Met welke redenen?
De Citotoets wordt afgenomen om te zien wat een kind op dat moment weet. Het
is een foto. De schoolcarrière is een film en daar hoort veel meer bij dan die ene
citoscore.
Iedereen is een beetje in de war over de ophef rondom de citotoets. De minister,
de inspectie, de onderwijsbonden, de vereniging van schoolleiders, de
directeuren, de leerkrachten……………..maar om wie gaat het? Het kind. Gaan
wij niet voorbij aan het kind. Het kind behaald een bepaalde score en met de
“film” van de schoolcarrière wordt door de leerkrachten een advies uitgebracht

voor het vervolgonderwijs. Wij gebruiken de citotoets als middel, het is geen doel.
Dat is het! Zo moeten wij het zien. Stel het kind centraal en niet de toets.
Kinderen voor kinderen heeft op de nieuwe cd een prachtig lied over de
Citotoets.

Verjaardagen in april 2013
01-04
02-04
05-04
12-04
14-04
14-04
17-04
19-04
22-04
23-04
25-04
25-04
27-04
27-04
28-04
29-04

Wiktoria Trefler
Evy Onderwater
Frans van der Reijden
Sebastiaan Walraven
Batuhan Aksit
Joey Schouten
Kristie Rijnbeek
Safira Ifrandi
Verona van Diemen
Matthijs Klinckenberg
Alec Höcker
Joy Bakker
Stag de Groot
Elise Zaal
Mimi Bachir
Daan Smit

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

april 2013

Pax Christischool

Week 14

Week 15

Week 16

Maandag 1

Maandag 8

Maandag 15

Week 17

Maandag 22

Bankbattle groep 8
e

2 Paasdag

Dinsdag 2

Week18

Maandag 29
Start vakantie t/m 12
mei

Start projectweek

Dinsdag 9

Dinsdag 16

Dinsdag 23

Dinsdag 30

Groep 5-6 naar
Ontdekhoek R’dam
Alle kinderen vrij
Groep 6 naar
verzetsmuseum

8.30 uur
Leerlingenraad

Koninginnedag

Groep 7-8 naar
Science Center Delft
Dans groep 1 t/m 3
Woensdag 3

Woensdag 10

Dans gr. 5 t/m 8

Dans groep 4

Voetbaltoernooi
groep 7 en 8

Groep 4 bezoekt de
koekjesfabriek in
Montfoort

Donderdag 4

Donderdag 11

Woensdag 17
schoolfotograaf

Donderdag 18

Woensdag 24

Woensdag 1 mei

Groep 3 bezoekt
Kinderboerderij in
Gouda

Donderdag 25

Donderdag 2 mei

Schoolfotograaf
Zwemles groep 3

Vrijdag 5
Generale repetitie
Communie 10 uur

Vrijdag 12
Afsluiting
projectweek

Groep 4 bezoekt de
kinderboerderij in
Gouda
Vrijdag 19
schoolfotograaf

Kijkles zwemmen
groep 3

Vrijdag 26

Vrijdag 3 mei

Koningsspelen

Zaterdag 6

Zaterdag 13
Trainen volleybal
groep 5 en 6

Zaterdag 20
Trainen volleybal
groep 7 en 8

Zaterdag 27
Zaterdag 4 mei
Volleybaltoernooi
morgen groep 5 en 6
middag groep 7 en 8

Zondag 7
Eerste Heilige
Communie groep 4

Zondag 14

Zondag 21

Zondag 28

Gezinsviering

Zondag 5 mei

