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Nieuws van de directie
adres

Voor u ligt de maandbrief van mei. Een maandbrief voor een korte periode. De
twee weken meivakantie staan voor de deur. Wij hebben dit jaar een lang
schooljaar en die 2 weken zijn dan heerlijk om even bij te tanken. Het is hectisch
in het onderwijs en dat zal het ook blijven...........gelukkig zit er beweging in, want
kijk naar uw kind.......altijd in beweging?

Ook Prins Willem-Alexander is een fanatieke sporter. Het Oranje Comité wil als
cadeautje aan de kroonprins, die binnenkort onze Koning wordt, een sportdag
voor alle kinderen geven. De scholen mochten dat zelf organiseren. En daar sta
je dan.....als school, want wij hebben al zo'n druk programma en wij willen ook
rustige weken.
Maar je doet mee, want dit wil je de kinderen niet ontnemen.
Hans Compagne (directeur van de Da Costa) en ik sloegen de handen ineen en
hebben een prachtig programma weten op te zetten. De Brede School Noord
doet mee. Vooral de groepen 5 t/m 8 gaan met elkaar sporten. Samen staan wij
sterker. Gelukkig komen er steeds meer ouders bij om de kinderen te helpen bij
de activiteiten! Met elkaar bewegen is nog veel leuker! Het gaat een fantastische
dag worden!
Na deze sportieve ochtend is het vakantie en gaan wij ons even goed
ontspannen.
Ik wens jullie allemaal een gezellige troonswisseling.
Op 13 mei staan de schooldeuren weer open en zie ik jullie allemaal graag
uitgerust weer terug!

Saskia van den Akker
Pax Christischool

Theorie verkeersexamen

Het team van de Pax feliciteert alle leerlingen van groep 7. Zij hebben allemaal
het theorie verkeersexamen in 1 keer gehaald! Een prachtig resultaat, daar zijn
wij heel trots op!
Gefeliciteerd!
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Van nature moet een kind bewegen. Dit kan zijn spelen, sporten, buitenspelen en
alle vormen waarbij het lijf in actie is. Wat goed dat er zoveel kinderen spelen en
sporten, want het is zo goed en gezond. In deze tijd met tablets en computers
moeten wij als ouders er voor waken dat kinderen in beweging blijven, naast het
spelen op de computer.

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Cito....inspectie

Ieder jaar kijkt de inspectie naar de eindresultaten van de Citotoets van alle
basisscholen in Nederland. Hoe heeft de Pax het gedaan?
Op rekenen scoren wij hoog, zelfs boven het landelijk gemiddelde. Wij behoren
tot de 25% beste rekenscholen van Nederland.
Op het gebied van taal scoren wij op het Landelijk gemiddelde, dat is nog steeds
een dikke voldoende. Daar zijn wij blij mee.
Wij zien dat het onderdeel taal meer aandacht nodig heeft. Het team is dit hele
schooljaar al druk bezig met de opbrengsten. Om ervoor te zorgen dat wij op
Landelijk gemiddelde blijven zullen wij onze aandacht specifiek moeten vestigen
op taal.
Op vrijdag 17 mei krijgen wij bezoek van de inspectie. Een hele dag komt de
inspecteur kijken in de klassen, spreken met het managementteam, de resultaten
bekijken, de sfeer proeven en uiteindelijk een oordeel geven over de school. Het
is en blijft spannend als je beoordeeld wordt, maar ik zie het ook als een reflectie.
Een deskundige buitenstaander neem een kijkje in de keuken en daar is
helemaal niets mis mee. In tegendeel, het is goed om kritisch naar je school te
blijven kijken en in beweging te blijven.

Verslag van de evaluatie van het continurooster
In januari heeft u doormiddel van een vragenlijst mee kunnen doen aan een
tussentijdse evaluatie van het continurooster. Bijna 30% procent van de ouders
heeft hierop gereageerd.
Het volledige verslag kunt u opvragen bij de directie. In deze maandbrief geven
wij de belangrijkste punten weer.
Uit deze evaluatie kwam duidelijk naar voren dat ouders:
- tevreden zijn met de nieuwe aanvangstijd;
- de voorkeur geven aan een 4 gelijke dagen model, met de woensdagmiddag
vrij;
- het geen goed idee vinden om over te stappen naar een 5 gelijke dagen model;
- de etenspauze erg kort vinden;
- over het buitenspelen van mening verschillen ( tussen goed en iets te kort).
Hier volgt een samenvatting van de losse opmerkingen
- moment om te eten is erg kort;
- buitenspelen wordt als prima ervaren;
- kinderen moesten erg wennen in het begin;
- het buitenspelen is erg aan regels gebonden;
- de opvang is erg leuk en fijn geregeld;
- veel ouders waren niet op de hoogte dat dit voor één schooljaar was;
- de BSO sluit aan.

Het team heeft al eerder met elkaar gekeken naar het continurooster. Het
grootste deel van het team geeft aan nu gewend te zijn aan het continurooster.
De dag lijkt korter, maar er is ook meer rust en continuïteit. Het tussendoor naar
huis gaan of naar de overblijf zorgde altijd voor veel onrust. De dag verloopt nu
geleidelijker. Het kwartiertje tussen de middag is vrij kort voor de leerkrachten.
Graag zouden zij wel een half uur pauze willen hebben. Eerder starten en eerder
klaar zijn is prettig. Vergaderingen starten eerder. Het werk wat anders tussen de
middag gedaan werd, heeft zich verplaatst naar de middag. Een werkdag blijft
voor de leerkrachten gelijk.
Deze uitslag is besproken in de MR. De volgende zaken gaan wij bespreken om
volgend jaar anders te doen. De lunch krijgt een iets andere opzet, waardoor er
meer rust gecreëerd kan worden voor het eten van de boterham. Dit onderwerp
werd zoveel genoemd, dat wij zoeken naar een andere manier van lunchen. Wij
blijven bij een 4 gelijke dagen model, met de woensdagmiddag vrij. Als
organisatie waren wij niet van plan te gaan veranderen in model, maar wilden wel
bij de ouders polsen of zij dit ook vonden. De uitslag was zeer duidelijk, 98% van
de ouders die het ingevuld hebben willen bij het huidige model blijven. In de
maandbrief van vorig schooljaar over het continurooster heeft gestaan dat wij
voor één schooljaar de Pax Opvang organiseren. Wij zullen bij dat besluit blijven.
De manier waarop wij dit jaar opvang hebben verzorgd is voor ons prima
geweest, maar valt eigenlijk niet binnen de regels van opvang. Met deze
mogelijkheid hebben wij ouders de gelegenheid en tijd gegeven om het een en
ander te regelen. Met ingang van het nieuwe schooljaar vervalt de PaxOpvang.
In de maandbrief van juni komen wij met een nieuwe opzet van de lunchtijd,
waarin wij proberen het eetmoment meer af te stemmen op de leerling en de
leerkracht een langere pauze te kunnen bieden.
Mocht u interesse hebben in het gehele verslag, dan is deze op te vragen bij
directie.

Nieuws van de MR
De eerste resultaten van de enquête over het continurooster zijn besproken en
de directie zal deze plaatsen in de maandbrief. Het vakantierooster voor komend
schooljaar is goedgekeurd. In het kader van profilering is er een folder in de
maak. Deze zal binnenkort verschijnen.

Herhaalde oproep
In het nieuwe schooljaar komt 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 (mr.pax@degroeiling.nl). Verdere informatie over
de procedure volgt te zijner tijd.

Nieuws van de vertrouwenspersonen
Indien u een klacht heeft waar u met de leerkracht en de directie niet uitkomt,
kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen. Leonie Lakerveld is de eerste
contactpersoon en Martine Schonenberg de tweede. Zij zullen uw klacht niet zelf
afhandelen, maar verwijzen u naar de juiste persoon die uw klacht zal
behandelen. Dit kan zijn: een vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of een
andere instantie die gespecialiseerd is in opvang en nazorg. Met de GGD
Midden-Holland is een overeenkomst gesloten om van de diensten van de
vertrouwenspersoon gebruik te kunnen maken. Voor de klachtencommissie van
Stichting de Groeiling kunt u terecht bij Stichting de Groeiling, Aalberseplein 5,
2805 EG te Gouda.
Graag willen wij nogmaals benadrukken dat altijd éérst geprobeerd moet worden
de klacht met de leerkracht te bespreken.
Na de meivakantie zal over het bovenstaande in de groepen aandacht worden
besteed.

Nieuws van de kleuters
Na de meivakantie gaan wij werken over het circus. Hoe ziet een circus er uit,
waar wonen de mensen van het circus, welke artiesten en dieren zie je in het
circus en wat doen zij? Het is leuk als kinderen die thuis iets hebben wat te
maken heeft met het circus, dit mee naar school nemen (boeken, dierenknuffels,
clownspak, hoepels, goochelspullen ……..)
Versje van de maand:
Ik ken een clowntje, Flipper de Flap
Die loopt op zijn handen voor de grap
Zijn benen zwaaien in het rond
En…boem, daar valt hij op de grond.
Oei, dat doet wel even zeer.
Huilt hij? Welnee, hij lacht alweer.

Nieuws van groep 3
In groep 3 zijn we al weken druk bezig met de techniekdozen uit de
techniektorens. In kleine groepjes wordt er gewerkt aan veel verschillende
techniekonderdelen. Zo metselen ze een huisje, leren ze iets over de werking
van een kompas, maken ze zelf een oersterk koord en leren ze over Volt, de
plus- en de minpool. De kinderen genieten van de lessen en werken en
ontdekken samen steeds meer. Tijdens de lessen zijn er veel foto's gemaakt.
Een aantal ervan staan binnenkort op de schoolsite. Ga snel eens kijken.

Nieuws van groep 4
We hebben op 7 april onze commie gedaan. We vonden het heel leuk om het te
doen en het was heel druk in de kerk. We mochten voor het eerst een hosti
proefen
we werden thuis gefeliciteerd dat we onze heilige commie hebben gedaan.
van:Max en Thomas

We zijn op op 18 april op excursie geweest naar de kinderboerderij in Gouda. Het
vas leuk en we haden veel lol. De opdragjes waaren leuk. We hopen dat we
vaker mogen komen. Gaat het goet met de dieren ?
groetjes van Mara en Youssra

9 april kwam de opa van Jesse. Toen hade we hem meegeholpen met bouwen.
10 april ginen we naar de koekjesfabriek in Montfoort. Toen heben we gekeeken
hoe ze koekjes maaken. Toen mogten we een koekje eeten. Toen mogten we
deeg proeven en toen op het eint een storopwafel eeten. Toen ginen we weer
naar school toe en toen ginen veder met de projectweek.
Jesse en Ilse.

Nieuws uit groep 5-6
Schoolvoetbaltoernooi
we deden mee aan het schoolvoetbaltoernooi
de eerste ronde was bij RODA’76 toen hebben we met 6-1,6-0,5-3 de tweede
ronde was bij v.v.haasdrecht eerst 1-1,3-1,7-0 en de laatste ronde was bij
v.v.niewkoop de eerste wetstrijd hebben we met 1-0 verloren, 1-0 gewonen,1-0
verloren,en 1-2 verloren(onterecht)
bij de tweede ronde keepte Mersid
het tiem bestond uit 9 man we zijn er helaas bij de derde
ronde uit gegaan we waren vierde.
Groeten Frank en Remco

Verjaardagen in mei 2013
02-05
13-05
14-05
14-05
16-05
19-05
21-05
21-05
22-05
23-05
24-05
24-05
24-05
29-05
31-05
31-05

Nina Buist
Shaniva Schouten
Jasmijn Twaalfhoven
Veronique den Boer
Zarah Vos
Sjoerd van Oossanen
Rick Duthler
Sakina Bouzlafa
Jelle van Veldhuizen
Mara Verschut
Bram Smit
Gina van Kooten
Lucas Vogelzang
Salim El Hani
Jacco Adrichem
Sven van Veldhuizen

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

mei 2013

Pax Christischool

Week 18

Week 19

Maandag 29

Maandag 6

Mei vakantie

Dinsdag 30

Mei vakantie

Dinsdag 7

Week 20

Maandag 13

School begint weer

Dinsdag 14

Kroningsdag

Woensdag 1

Maandag 20

Week 22

Maandag 27

Tweede Pinksterdag
Alle kinderen vrij
Dinsdag 21

Dinsdag 28

Alle kinderen vrij

Woensdag 8

Woensdag 15

Praktijk
verkeersexamen
groep 7
Donderdag 2

Week 21

Donderdag 9

Hemelvaartsdag

Donderdag 16

8.30 uur
Leerlingenraad

Woensdag 22

Woensdag 29

Groep 8 gaat op
kamp

Donderdag 23

Donderdag 30

Groep 8 op kamp
Zwemles groep 3

Vrijdag 3

Vrijdag 10

Vrijdag 17

Bezoek
onderwijsinspecteur
Zaterdag 4

Vrijdag 24

Vrijdag 31

Groep 8 op kamp

Zaterdag 11

Zaterdag 18

Zaterdag 25

Zaterdag 1 juni

Zondag 12

Zondag 19

Zondag 26

Zondag 2 juni

Dodenherdenking
Zondag 5

Bevrijdingsdag

Gezinsviering
Blijf-dit-doen viering
Terugkomviering voor
Vormelingen en
Communicanten

