Maandbrief februari 2013

Nieuws van de directie
adres

Wat een witte maand hebben wij achter de rug. Koud, sneeuw en zelfs nog een
paar dagen ijs. Terwijl ik dit stukje schrijf, regent het heel hard en is het 10
graden. Het verschil met vorige week is dus 20 graden. Echt een verandering.
Is het gezond weer?
Veel kinderen zijn ziek, er heerst van alles in en om de school. Ik wil de ouders
vragen om kinderen niet te snel naar school te sturen. Als een kind een dag lang
vrij is van koorts, 24 uur niet heeft gespuugd en het voelt zich weer fit, dan zijn de
kinderen weer welkom in de groep. Is uw kind langer ziek en verveelt het zich
een beetje of is bang dat het veel mist, vraag dan aan school of er thuis wat werk
ingehaald moet worden.

De Nieuwjaarsdisco was echt een succes! Wat gezellig en zoveel blije gezichten.
Het was een groot feest, dat gaat wij zeker nog een keer doen!
Ik ben dol op feestjes, dus ben ik blij dat in deze maandbrief informatie staat over
Carnaval. Het gaat een ontzettende leuke dag worden, helemaal verkleed!
Wij weten natuurlijk ook, dat na Carnaval de vastentijd aanbreekt en wij allemaal
stilstaan bij onszelf en onze medemens. Denken wij aan de mensen die het
minder hebben. Goed om daar alvast je gedachten over te laten gaan.

Dan wil ik zeker het feest daarna nog noemen. Wij gaan weer kienen!!! Kienen is
eigenlijk een soort Bingo. Een spektakel die een hele lange geschiedenis heeft
op de Pax! Schrijf het vast in de agenda. Op zondag 10 maart om 13.30 uur gaan
de balletjes rollen en zijn er prachtige prijzen te winnen! Ik ben er bij! U ook?

Natuurlijk hebben wij ook vakantie in februari. Even de druk van de ketel,
misschien wat meer tijd voor ontspanning en rust. Ik wens iedereen een fijne
vakantie. Let op: onze vakantie heeft 2 verlengingsdagen. De vrijdag ervoor en
de maandag erna zijn wij vrij!
Veel plezier!
Saskia van den Akker
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Ik denk nog regelmatig terug aan onze kerstviering en ons koortje. Wat was het
ook ontzettend leuk om zoveel Pax-kinderen terug te zien tijdens de kerstviering
in de kerk op 24 december en tijdens de Levende Kerststal. Het kinderkoor heeft
onze hulp weer nodig. Zij gaan zingen tijdens de communieviering van de
leerlingen van groep 4. Hoe leuk zou het zijn als kinderen van onze school dan
meezingen voor onze communicanten. Op zondag 2 juni is er zelfs een liveuitzending van de RKK vanuit onze kerk en het kinderkoor mag dan zingen. Wie
zingt er mee? Kom naar de repetities en doe mee!

De laatste cito’s worden in alle groepen deze week afgenomen en de resultaten
besproken. Groep 8 gaat in februari de Eindcito doen. Een spannende activiteit,
waar door de media altijd erg veel druk op werd gelegd. Jongens en meiden in
groep 8: wees je zelf, maak de toets in alle rust en zet ‘m op! De juffen hebben
alle vertrouwen in jullie!

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Starten met een derde kleutergroep
De kleutergroepen zitten behoorlijk vol. Wij stellen als maximum altijd 30
leerlingen. Daar gaan wij de komende maanden overheen, dus moet er iets
veranderen om de leeromgeving zo optimaal mogelijk te houden.
Wij hebben besloten het als volgt te regelen:
Verdeling kleuters
Maandag

Groep 1 M/J

Groep 1 L/P

Groep 2 L

Dinsdag

Groep 1 M/J

Groep 1 L/P

Groep 2 L

Woensdag

Groep 1-2 M/J

Groep 1-2 L/P

x

Donderdag

Groep 1 M/J

Groep 1 L/P

Groep 2 L

Vrijdag

Groep 1 M/J

Groep 1 L/P

Groep 2 L

Leerkrachten

Marja
Jeannette

Lindi
Paulien

Linda Harte

Lokaal

Huidige lokaal

Huidige lokaal

Lege kleuterlokaal

De derde kleutergroep start vanaf dinsdag 26 februari 2013. Op maandagdinsdag-donderdag en vrijdag zijn de kleuters verdeeld over 3 groepen. Op
woensdag komen de kinderen van groep 2 terug in hun oude groep.
Linda Harte is voor de kinderen een bekende juf. Vorig jaar heeft zij één
van de kleutergroepen gedraaid.
Niet alle ouders van groep 1-2 weten welke kinderen groep 1 of 2 zijn en
daarom vermelden wij dat in deze maandbrief.
Groepsindeling na de voorjaarsvakantie
Marja/Jeannette
Lindi/Paulien

Linda

Oussamma Ahrouch
Hicham El Aoufi
Imran Bakkali
Joy Bakker
Gaby van Bemmel
Ismail Benamar
Julian Burggraaff
Luc Doesema
Rick Duthler
Layana El Hajjioui
Robin Glismeijer

Aden Ahm. Mohamed
Mimi Bachir
Amal Bakkali
Sabir Bakkali
Josefien Beuk
Yasmine Bouzlafa
Nina Buist
Marwane El Hani
Thijs den Engelsman
Jack de Groot
Giovanni Hermenet

Lina Abarkan
Zakaria Ahrouch
Bilal Bakkali
Jack van Beele
Esmée van Bemmel
Abdellah El Bouhassani
Amin El Kadouri
Chloë de Heer
Rayane Issmaili
Esmay de Kamper
Emily Kersbergen

Sam Gonzalez Veenhuysen
Nisrine Kalleche
Martin de Kamper
Armin Pecjinovic
Shaniva Schouten
Marina Tataridou
Sanne Twaalfhoven
Stag de Groot
Bas Jacobs

Dewi Lakerveld
Aliza Sargany
Sophy Siddiqiu
Romy Sietsma
Daan Smit
Viktoria Tataridou
Wiktoria Treffer
Menno van Veen
Aart jan Zaal
Dune Zwijnenburg

Safira Ifrandi
Nisrine Kuhich
Emma Porter
Fabian Raaphorst
Bjorn Rijkaart
Kevin Tammer
Jasmijn Twaalfhoven
Roan Verhaar
Annemijn Walraven
Wiktoria Zalago
Brent van Zijl

Carnaval
Op vrijdag 8 februari wordt op school het carnavalsfeest gevierd. De kinderen
mogen op die dag verkleed op school komen. Wij gaan dan niet meteen naar
binnen, maar verzamelen op het speelplein. Wij hebben daar een gezamenlijke
opening.
Na deze opening gaan alle kinderen naar hun eigen groep. De hele dag zal in het
teken staan van Carnaval. In de ochtend gaan de kinderen voor elkaar optreden
in carnavalstijl. In tegenstelling tot het open podium zijn hier geen ouders bij
aanwezig.
De onderbouw (groep 1 t/m 4) treedt als eerste op voor elkaar. Later in de
ochtend is het de beurt aan de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Bij deze optredens
van de bovenbouw zal een echte jury aanwezig zijn. Aan het eind weten wij wie
als eerste, tweede of derde uit de bus gaat komen.
Tijdens de lunch krijgen alle kinderen een broodje met warme knakworstjes. Doe
die dag dus iets minder in het lunchtrommeltje van uw kind. Wel zelf drinken
meenemen.
De dag wordt afgesloten met een filmfestival voor de groepen 3 t/m 8. De
kinderen kunnen in de week voor Carnaval kiezen welke film ze willen bekijken.
In diverse lokalen zullen er bioscopen worden ingericht, waar verschillende films
zullen draaien.
Om half drie gaan alle kinderen weer naar huis.

Nieuws van de kleuters

De komende weken werken wij over carnaval. Wij verkleden ons, maken muziek,
gaan polonaise lopen en oefenen liedjes voor het Open Podium. Vrijdag mogen
alle kinderen verkleed naar school komen en is het de hele dag feest in de klas.
De laatste dagen voor de vakantie werken wij met de techniekdozen.
Na de voorjaarsvakantie starten wij met drie groepen. Het thema waar wij dan
over gaan werken is gezondheid. De eerste twee weken werken wij dan over de
dokter, de volgende twee weken over de tandarts.
Versje bij het thema gezondheid
Daar ligt Tuttebollekakkie die zo’n pijn heeft in haar buik
Met een tuttebolle-deken en een tuttebolle-kruik
En de tuttebolle-dokter die komt kijken in haar keel
Roept: maar Tuttebollekakkie jij snoept veel en veel te veel
Dus: geen tuttebolle-lolly’s en geen tuttebolle-vla
en geen tuttebolle-ijsjes en geen repen chocola
eet maar tuttebolle-spruitjes of spinazie met een ei
dan beloof ik: morgenavond is je buikpijn weer voorbij.
In de groep van juf Lindi en juf Paulien komt Dune Zwijnenburg.
Veel plezier bij ons op school.
Vanaf 6 februari komt Valerie Overes elke woensdag stage lopen in de
kleutergroep bij Juf lindi en Juf Paulien. Valerie is een oud leerling van school. Zij
volgt lessen op het Scalacollege en komt nu een maatschappelijke stage doen tot
het eind van het schooljaar.

Nieuws van groep 4
Er was vrijdag een sleewedstrijd gehouden. Tara en Max wonnen en anderen
kinderen.
We hebben helen leuken maskers gemaakt en eng.
Er is een lieve stagiaire. Ze kijkt na en zo ze doet alles voor de juf. Ze komt 2
weeken.
Max en Chris uit groep 4

Nieuws van groep 7-8
Vrijdag 11 januari hadden we op school een Nieuwjaars Disco. Voor de groepen
1/4 en 5/8. Ik vond het echt Super gezellig, er werd volop gedanst! Mijn broer
(Mitchell, ook wel Dj Calamontes) was Dj, samen met Thom. We dansten,
zongen, praatten. Er was ook snoep en drinken. Er waren zelf bodyguards bij de
deur, je moest je Pax bandje laten zien, anders mocht je niet naar binnen. Er
werden foto’s gemaakt door juf Saskia en juf Martine. Dat is nu ongeveer 2
weken geleden. Nu zijn we weer hard aan het werk. Vorige week was de Cito
week. We deden bijna elke dag 4 Cito’s. Er worden nu nog steeds wat Cito’s
gemaakt, door kinderen die ze nog niet af hadden of ziek waren. Het waren super
leuke weken!
Groetjes; Demi uit groep 7/8

Nieuws van de Leerlingenraad
Na de voorjaarsvakantie houdt de Leerlingenraad een
inzamelingsactie van lege plastic flessen voor stichting
Doe een Wens en een klein beetje voor school.
De lege flessen of de statiegeldbonnetjes kunt u inleveren op
school op dinsdag 26 februari, woensdag 27 februari en
donderdag 28 februari. Wij zorgen dan dat de flessen bij de
supermarkt komen.
Wij willen graag alleen plastic flessen en geen glas.
Statiegeldbonnetjes van ingeleverd glas willen wij wel heel
graag hebben.
Vraag of buren, familie en vrienden ook mee willen verzamelen. De Pax Christi
moet helemaal vol met lege flessen. HELP ONS!!

Nieuws van de MR
Het MR reglement is herzien en sinds kort op de site van de school te vinden. De
afgelopen vergadering heeft de MR het schoolplan van de school goedgekeurd
en ondertekend.
Verder wil de MR zich graag verdiepen in het verhogen van ouderbetrokkenheid
op de Pax Christi. Mocht u, als ouder, hier ideeën over hebben dan horen wij dat
graag. U kunt mailen naar mr.pax@degroeiling.nl
Daarnaast komt er in het nieuwe schooljaar een vacature vrij voor een ouder in
de MR. Voor nadere info kunt u de oudergeleding van de MR benaderen. Mocht
u een vergadering bij willen wonen, zodat u zich kunt oriënteren, dan is dat

mogelijk. Graag aanmelden via de mail. Verdere informatie over de procedure
volgt te zijner tijd.

Nieuws van de parochie

Bij deze nodigen wij u uit voor de viering van Maria Lichtmis. Deze viering is op
zondag 3 februari om 11.00 uur. In deze feestelijke viering zullen er 4 kinderen
gedoopt worden. Tevens zullen alle kinderen die in 2012 gedoopt zijn worden
voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Pastoor van Klaveren zal voorgaan in
de viering. Het kinderkoor de Kerkuilen zal natuurlijk de liedjes in de viering weer
verzorgen.
Dan zal het kinderkoor weer verder repeteren voor de volgende viering, die is op
zaterdag 2 maart, dan zullen de 35 kinderen die hun eerste communie gaan doen
worden voorgesteld. En het koor gaat tevens al aan de slag met liedjes
oefenen voor een hele speciale viering op zondag 2 juni. Dan is er de
zogenaamde “blijf dit doen viering”. In deze viering spelen de kinderen die
gevormd zijn en die communie hebben gedaan een rol. Het speciale aan
deze viering is dat deze rechtstreeks op de TV wordt uitgezonden
door de RKK.
We hopen dat we voor die viering op 2 juni een groot koor hebben, en willen bij
deze alle kinderen uitnodigen om mee te doen. Lijkt het je wat? Kom dan vanaf
dinsdag 6 februari naar de repetities van het koor, zodat we met alle kinderen
ruim de tijd hebben om de liedjes in te studeren, en aan elkaar te wennen. De
repetities zijn op dinsdag middag van 15.45 – 16.30 uur op de Willibrordschool.
Lia Nottelman

VERTELCONCERT SCHUMANN VERTELT

Zondag 3 februari gebeurt er in de Lutherse kerk in Bodegraven iets bijzonders.
Irina Parfenova en Cisca Boermans vertellen dan het prachtige sprookje
STERRENKIND van Oscar Wilde.
Irina speelt muziek van Robert Schumann op de piano en als je goed luistert hoor
je dat hij soms huilt en dan weer lacht, maar hij kan ook heel boos en ook erg blij
klinken.
En als je even niet oplet laat hij je schrikken.
Het verhaal dat Cisca vertelt begint zo:

Een heldere straal schiet door de winteravondlucht. Twee houthakkers staan
ademloos te kijken en even later vinden zij een kindje gewikkeld in een gouden
doek. Ze weten het zeker: dit kindje komt van de sterren.
Het sterrenkind groeit op als een beeldschone jongen maar hij is erg onaardig en
gemeen. De komst van een bedelares verandert hem en zijn leven helemaal....
Wil je weten hoe het verder gaat?
Kom dan op zondag 3 februari naar de Lutherse Kerk aan de Marktstraat in
Bodegraven en breng je ouders en vriendjes en vriendinnen mee.
Het vertelconcert begint om 15.00 uur en het is voor kinderen tot 12 jaar gratis.
Als je ouders meekomen betalen zij € 10,-.
Het is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar.

Kienen
Zoals u natuurlijk al weet is het zondag 10 maart het grote Kienspektakel.
De commissie is druk aan het werk. Gelukkig zijn er veel leden van de Ouderraad
die helpen. Zij benaderen bedrijven en winkeliers voor sponsorgeld en/of prijzen.
Wat die prijzen gaan worden en wat de hoofdprijs zal zijn, leest u in een speciale
maandbrief die u na de voorjaarsvakantie toegestuurd krijgt.
Mocht u thuis nog iets hebben staan wat wij als prijs kunnen verloten, dan kunt u
dit op school afgeven. Weet u nog een sponsor of wilt u zelf sponsoren, neem
dan contact op met school.
Kienen op de Pax Christi …………….. dat mag u niet missen!!!

Verjaardagen in februari 2013
01-02
02-02
03-02
06-02
08-02
10-02
10-02
10-02
14-02
15-02
16-02
19-02
21-02
21-02
22-02
23-02
24-02
25-02

Bilal Bakkali
Giovanni Hermenet
Iris Burggraaff
Robin van der Endt
Dennis Verheul
Isis Stoppelenburg
Quinty Knikker
Rishelle Appel
Lina Abarkan
Senna de Roos
Dune Zwijnenburg
Simone Danes
Isha Siddiqui
Mohammed Ahrouch
Chiara Terpstra
Geroni Kakiay
Sander Twaalfhoven
Hafsa El Bouhassani

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

februari 2013
Week 5

Maandag 28

Pax Christischool
Week 6

Maandag 4

Week 7

Maandag 11

Studiedag team
alle kinderen vrij
Dinsdag 29

Dinsdag 5

Eind Cito groep 8

Week 8

Maandag 18

Vakantie

Dinsdag 12

Vergadering
Leerlingenraad

Dinsdag 19

Vakantie

Week 9

Maandag 25

Alle kinderen vrij

Dinsdag 26

Inleveren plastic
flessen

Dans groep 1 t/m 4
Woensdag 30

Woensdag 6

Woensdag 13

Eind Cito groep 8

Woensdag 20

Vakantie

Woensdag 27

OR-vergadering
Luizencontrole alle
groepen
Inleveren plastic
flessen

Donderdag 31

Donderdag 7

Eind Cito groep 8

Donderdag 14

Valentijnsdag

Donderdag 21

Vakantie

Kijkles zwemmen

Vrijdag 1

Vrijdag 8

Carnaval!!

Zaterdag 2

Zaterdag 9

Gezinsviering
Maria Lichtmis

Zwemles groep 3
Inleveren plastic
flessen

Vrijdag 15

Alle kinderen vrij

Zaterdag 16

Vrijdag 22

Vrijdag 1

Vakantie

Zaterdag 23

Vormselviering
groep 8

Zondag 3

Donderdag 28

Zaterdag 2
Gezinsviering 19.00 uur
voorstellen
communicanten

Zondag 10

Zondag 17

Zondag 24

Zondag 3

