Maandbrief juni 2013

Nieuws van de directie
adres

In deze maandbrief kunt u nog niets lezen over de komende groepsindeling. Het
gaat behoorlijk veranderen voor de middenbouw. Daarom hebben wij er voor
gekozen om op maandag 3 juni een ouderavond te organiseren voor de ouders
uit de bovenbouwgroepen om mondeling uitleg te geven over de situatie. Op
dinsdag 4 juni ontvangt u allen de nieuwe groepsindeling met daarbij de
leerkrachten die bij de groepen staan ingedeeld. Eind juni komt de verdeling van
de leerlingen. Alle ouders zijn van harte welkom.

Het was koud, het was nat, maar er waren ook meerdere zonnige momenten. Het
kamp 2013 was een bijzonder kamp! Nog nooit heeft juf Wil haar winterjas
meegenomen op kamp en zijn de verwarmingen vanzelf aangeslagen! Het was
een enorm leuk feest! En natuurlijk zijn de eerste voorbereidingen voor volgend
schooljaar al weer begonnen!
Tijdens het kamp hebben de juffen een lied/gedicht voorgedragen aan de
kinderen:
Bij het vertrek op school ging het bijna mis
Wij moesten wachten op Sebas die niet zonder snoep op reis kon
Ook Gertrud was wat aan de laten kant,
maar het komt altijd goed er is niks aan de hand.
Refrein:
Wij zijn op kamp als afscheid van groep 8
Wij zijn op kamp en iedereen dielacht
Macaroni, pannenkoeken en een lekker ijsje toe
strakjes lekker slapen, ook al ben je nog niet moe
Wij zijn op ka-a-a-a-a-amp als afscheid van groep a-a-acht
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PAX CHRISTI….DAT IS TIE!!!!
Wat ben ik trots!
Op alle teamleden, leerlingen en ouders! Vrijdag 17 mei heeft de inspecteur van
onderwijs een bezoek aan ons gebracht. Een dag lang heeft hij gesproken met
directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. Hij heeft groepsbezoeken gedaan,
onze zorg goed bekeken en de resultaten geanalyseerd. Tijdens het afsluitende
gesprek met het MT en Els van Elderen (College van Bestuur van de Groeiling)
heeft de inspecteur zich zeer positief uitgesproken over de Pax! Hij heeft de sfeer
als zeer prettig ervaren. Hij vindt het knap dat wij onze leerlingen op deze wijze
les geven en de leerlingen zelfstandigheid en verantwoording geven. Het loopt
lekker en het voelt goed! Dat is toch het mooiste compliment voor ons allen!
Natuurlijk waren er een paar aandachtspunten en daar zullen wij aan gaan
werken. Het is nog 3 weken wachten op het eerste verslag. Daar kunnen wij op
reageren en over een week of 6 staat dan alles op de website van de
onderwijsinspectie. De website van de inspectie is voor iedereen toegankelijk en
u kunt alle scholen bekijken. U kunt het rapport dan zelf nalezen.
Met een zeer trots gevoel gingen wij het pinksterweekend in.

De reis naar Zeeland was best lang
halverwege zagen we blauwe luchten ontstaan
daar moes Serooskerke wel zijn
naast zon ook veel regen, modder en zand
maar ’t komt altijd goed, er is niks aan de hand
Refrein
De speurtocht in Zierikzee viel wat tegen helaas
Niemand had het goede woord dat was:
meesterwerken
’s avonds lekker nat worden op het strand
maar ’t komt altijd goed, er is niks aan de hand
Refrein
Het bosspel was veel te spannend, dus zaklampen aan
WATJES, kunnen jullie dat al niet aan?
Dan maar naar bed, lekker in je mand
maar ’t komt altijd goed, er is niks aan de hand
Refrein
Om half 4 gingen overal wekkers af
wat een grap was dat, iedereen weer wakker
iedereen stond op tijd weer naast zijn bed
dankzij de wekkerservice van Rob
alleen de juffen bleven IETS langer in hun mand
Maar ’t komt altijd goed, er is niks aan de hand
Refrein
Ook vandaag een gezellige dag met elkaar
Taxibedrijf juf Annemiek bracht een bus vol gasten mee
Leuke spelletjes en lekker gegeten
Maar toch een stapel pannenkoeken uit de magnetron vergeten
Maar ’t komt altijd goed, er is niks aan de hand
Refrein
Morgen vroeg opstaan, opruimen en vegen
Dan naar de Efteling, tatatatatatatatatata…..
Gaat nooit mee uit je hoofd, het bekendste liedje van Eftelingland
Maaaaaaaaaaaaaaaar ……….. ’t komt altijd goed, er is niks aan de hand.
Refrein

Ik wens iedereen een warme en zonnige juni-maand!
Saskia van den Akker

Buitenschoolse opvang
Handig: een strippenkaart voor buitenschoolse opvang!
Junis Kinderopvang heeft iets nieuws. Om ouders tegemoet te
komen die bijna nooit buitenschoolse opvang nodig hebben,
heeft Junis Kinderopvang een strippenkaart ontwikkeld. Voor
die enkele keer dat u onverwacht toch een paar uur opvang
nodig hebt, bijvoorbeeld bij een studiedag van school. U kunt de strippenkaart
gebruiken voor de ontbijtclub (voorschoolse opvang) en/of naschoolse opvang bij
alle BSO-locaties van Junis, met uitzondering van de thema BSO’s.
De strippenkaart is voor ouders die geen andere diensten van Junis afnemen. De
kaart telt 20 strippen van een half uur, kost € 80,-- en is in te zetten voor afname
van een volledige dienst. Hij blijft geldig tot het betreffende kind de basisschool
verlaat. Goed om zo’n strippenkaart achter de hand te hebben. U bent dan zeker
van veilige en betrouwbare opvang op het moment dat u het nodig hebt!
Bij de aanmelding voor een strippenkaart maakt u een afspraak om kennis te
maken met de BSO waar uw kind bij gebruik ervan naar toe gaat. Dan leren u,
uw kind en de pedagogisch medewerkers elkaar alvast een beetje kennen. Als
de opvang dan een keer nodig is, komt uw kind tenminste in een bekende
omgeving.
Meer weten van deze handige strippenkaart? Neem dan contact op met de
afdeling Klantenservice: 0172 424 824. Op www.junis.nl staan onder ‘Opvang’ de
spelregels voor gebruik van deze strippenkaart.

Gezocht wasmoeder
Na heel veel jaren de was voor ons te hebben gewassen, wil mevrouw Jacobs,
moeder van Marc, Elin en Bas er mee stoppen om
zich op een andere wijze in te gaan zetten voor
school.
U begrijpt natuurlijk dat wij op zoek zijn naar een
nieuwe wasmoeder. Dit houdt in dat u twee maal
per week een tas met vieze
handdoeken/theedoeken meeneemt en deze de
volgende dag of de dag daarop weer schoon
terugbrengt.
Mocht u hiervoor interesse hebben, wilt u dit dan laten weten aan juf Carla.

Nieuws van de OR
GEZOCHT: betrokken ouders die van organiseren houden….
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden, komend schooljaar
gaan een aantal leden ermee stoppen.
Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar en overleggen tijdens die
vergaderingen wat er allemaal georganiseerd moet worden voor de kinderen.
Denk aan Sinterklaasfeest, Kerstmis, Nieuwjaarsdisco, Kienen etc., lijkt het u
leuk om met ons mee te denken en organiseren? dan kunt u bij de eerstvolgende
vergaderingen eens komen kijken.
De komende vergaderingen zijn op dinsdagavond 28 mei en woensdag 26 juni
om 20.00 uur op school, loop vrijblijvend binnen, de koffie staat klaar!
U kunt ook een mail sturen naar or.pax@degroeiling.nl
Groeten van de Ouderraad

Nieuws van de kleuters

De komende twee weken werken wij met ontwikkelingsmaterialen uit de kast en
met techniekdozen. Ondertussen worden ook de cito-taal en cito-rekentoets
afgenomen.
Na de vrije week in juni staat het thema “Vakantie”centraal. Wij praten over waar
je naar toe gaat op vakantie, wat neem je mee op vakantie, wat doe je op
vakantie. Hoe voelt het om hele dagen vrij te zijn? Wat is het verschil tussen
vakantie en naar school gaan?
Vrijdag 7 juni is het speelgoedmiddag op school. De kinderen mogen
dan speelgoed van thuis meenemen. Wilt u eraan denken om geen
groot speelgoed mee te geven zoals een step en ook geen
“vecht”speelgoed.
Vrijdag 28 juni is er een praktische verkeersles voor de kleuters. Alle
kleuters mogen dan hun fiets mee naar school nemen. Wie geen fiets
heeft, mag een fiets van school gebruiken. Bij deze les hebben wij hulp
van ouders nodig. Wij zoeken 3 ouders per groep. De groep van juf
Linda start om 11.00 uur, de groep van juf Marja en juf Jeannette start om
13.00 uur en de groep van juf Lindi en juf Paulien start om 13.45 uur. Als u wilt
helpen, kunt u uw naam invullen op de lijst bij de betreffende groep.

Liedje van de maand:
Lekker rennen in je blootje, schelpen zoeken op het strand.
Varen in een rubberbootje, zonnen in een warm land.
En overal zit zand.
Zand op je boterham, zand in je haar, bah, wat voelt dat naar.
Zand in je oren, van achter en van voren: zand, zand, zand.

Nieuws van groep 4
Het korfbaltoernooi
Bouke, Mara, Sven, Marc, Elin, Thomas, Troy,
Abdessalam en Yassine heben meegedaan aan
het toernooi. Thomas heeft drie ballen tegen zijn
hoofd gekregen en ging naar de ehbo en toen ging Sven
voor hem spelle.
Marc, 8 jaar heeft 3 punte geskort.
Wij hebben de 3e prijs van siezoen 2012-2013 van de
Rabobank.
Bouke en Sven

Verjaardagen in juni 2013
01-06
03-06
03-06
06-06
07-06
08-06
09-06
10-06
11-06
11-06
14-06
29-06
29-06

Tara Verhoef
Annemijn Walraven
Mirjam Bunnik
Remco van Veen
Abdellah El Bouhassani
Pepijn Höcker
Floor Jolink
Viktoria Tataridou
Lotte van Dael
Wiki Osadnik
Melvin Walraven
Oussamma Ahrouch
Thijs Vergeer

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

Nieuws van de parochie

Een musical met jou in de hoofdrol? Dat kan!
De musical gaat over de herdersjongen David,
die niet bang is om met de reus Goliath te vechten.
De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van
theatergroep De Vliegende Speeldoos: met echte acteurs, zangers en dansers.
Jullie spelen zelf de hoofdrol!
Mag iedereen meespelen?
Ja, als je tussen de 4 en 12 jaar bent.
Wanneer instuderen?
Zaterdag 22 juni
groep 3 t/m 8 vanaf 10.00 uur
groep 1 t/m 2 vanaf 12.30 uur
Wanneer is de voorstelling?
zaterdag 22 juni van 16.00 uur tot 17.30 uur
Wie komen er kijken naar de musical?
Je ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, opa's, oma's, opa's, ooms, tantes,
vriendjes en vriendinnetjes.

Waar?
H. Joannes de Doper kerk, A.P. van Neslaan 50,
Boskoop
Hoe aanmelden?
Mail voor 5 juni naar lnothoog@xs4all.nl

Dit wil je toch niet missen? Reageer snel, want
vol = vol!
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Week 23

Week 24

Maandag 3

Maandag 10

Week 25

Maandag 17

Week 26

Week 27

Maandag 24

Maandag 1 juli

Dinsdag 25

Dinsdag 2 juli

Vakantie
Dinsdag 4

Dinsdag 11

Dans groep 1 t/m 3

Woensdag 5

Woensdag 12

Dans groep 4

Dinsdag 18

Vakantie

Woensdag 19

Vakantie

Leerlingenraad
8.30 uur

Woensdag 26

Woensdag 3 juli

Vergadering OR

Dans groep 5 t/m 8
Donderdag 6

Donderdag 13

Zwemles groep 3

Donderdag 20

Vakantie

Donderdag 27

Donderdag 4 juli

Verjaardag juffen
groep 3

Techniektoernooi
Verkenners
Vrijdag 7

Verkeersles
groep 3 en 4

Vrijdag 14

Studiedag team
Alle kinderen vrij

Vrijdag 21

Vakantie

Vrijdag 28

Vrijdag 5 juli

Fietsles groep 1-2

Speelgoedmiddag
kleuters
Zaterdag 8

Zaterdag 15

Zaterdag 22

Zaterdag 29

Zaterdag 6 juli

Sponsorloop Rotary
Club
Zondag 9

Zondag 16

Zondag 23

Zondag 30

Zondag 7 juli

