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Nieuws van de directie
adres

Ja, de vakantie staat voor de deur!. Even rust voor ons allemaal! En daarna in
een nieuwe groep starten. Ik weet dat veel ouders en leerlingen met smart op
deze maandbrief zitten te wachten want de groepsindeling staat erin.
Vele uren hebben de leerkrachten gestoken in de verdeling van de kinderen.
Door het afnemen van sociogrammen en gesprekken met leerlingen hebben wij
een goed beeld van de vriendjes en vriendinnetjes van de leerling. Iedere leerling
zit bij een vriendje en/of vriendinnetje. Daar hebben wij heel goed naar gekeken.
Het mooiste is dat er ook weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gaan bijkomen
in de nieuwe groep. Vrijdag zullen de leerkrachten met de kinderen de
groepindeling bespreken.
Saskia van den Akker
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maandbrief

De laatste 3 weken gaan in. Zo voelt het nog niet! Er moet nog heel veel
gebeuren. Er wordt ook nog hard gewerkt, ook in groep 8.
In een vakblad las ik een artikel over de 6 weken zomervakantie. Veel kennis
zakt langzaam naar de achtergrond, waardoor er na de zomervakantie een
inhaalslag gemaakt moet worden om die kennis weer actief te laten worden.
Voor kinderen is het beter als zij tijdens de vakantie blijven lezen en rekenen. Dit
voor de soepele start in het volgende leerjaar, maar ook voor onze toekomstige
brugpiepers! Wij adviseren ouders en leerlingen om tijdens de vakantie te blijven
lezen. Ook voorlezen blijft belangrijk, hoe oud je ook bent! Rekenen is altijd
lastiger, maar de tafels in spelvorm oefenen terwijl je onderweg naar Frankrijk
bent is een goede optie!

Het rapport is in de maak. Het wordt op dit moment bekeken door management
team van de Pax en het College van Bestuur van de Groeiling. Wij hebben weer
een goedkeuring van de inspectie ontvangen en zijn geen risco- of zwakke
school. Wij hebben wel wat aandachtspunten gekregen en daar zullen wij mee
aan de slag gaan.
Er waren een aantal punten in de schoolgids niet duidelijk genoeg vermeld,
daarvoor hebben wij aandachtpunten ontvangen. Wij maken wel genoeg lesuren
en de overgang naar het continurooster is correct verlopen. Voor het volgende
schooljaar moeten wij minder doorbroken weken realiseren. Dus de extra vrije
dagen aan vakanties of een los weekend komt te vervallen. Dit gaan wij meer
clusteren. De aantal vrije dagen blijft hetzelfde, maar de verdeling daarvan
wijzigt. Binnen het zorgplan van de Pax zal er een andere manier geregisterd
moeten worden hoe ontwikkelingsperspectieven van leerlingen gevolgd worden.
Over dit punt gaat de Stichting aan de slag, omdat wij een format van de
Groeiling gebruiken en daar zullen aanpassingen voor moeten komen. Tevens
hebben wij tips gekregen voor het jaarplan en jaarverslag van de school.

Binnenkort verschijnt het gehele rapport op de site van de Inspectie! Blijf die site
in de gaten houden als u interesse heeft om het rapport te lezen.
Wij zijn zeer tevreden over het bezoek van de inspectie en het voorlopig rapport.

Delen van elkaars ruimte
Dit jaar maakt de Da Costaschool gebruik van twee lokalen. Al vanaf het begin
verloopt dit goed en is er een prima samenwerking met de leerkrachten van de
Da Costa. Twee weken geleden hebben wij te horen gekregen dat de Da
Costaschool volgend schooljaar geen gebruik meer gaat maken van deze twee
lokalen. In hun eigen nieuwsbrief zeggen zij daar het volgende over:
Komend jaar gaan we geen gebruik meer maken van de locatie op de Pax Christi. De
reden hiervoor is dat het aantal leerlingen niet groeit zoals toen werd verwacht. Dit
geldt voor nagenoeg de hele regio. Wij hebben komend jaar 268 á 270 lln. Een paar
meer dan waarmee we dit jaar begonnen (261). Een instroomgroep (nu 1b) zal
waarschijnlijk niet nodig zijn en voor de jaren daarna blijft het leerlingaantal stabiel
met daarna een lichte daling (zoals in de hele regio). En nieuwbouw oid kent
Bodegraven Noord voorlopig niet. De kosten voor de huur van de ruimte daar geven
we liever uit aan leermiddelen. Bovendien is uit de ouderenquête gebleken dat de
dislocatie liever niet gewenst is. Als team zitten we ook liever op één locatie. De
komende weken gaan we uitwerken welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld het
overblijven, het binnenkomen, het buiten spelen, enz. We bedanken de Pax Christi
heel hartelijk voor het onderdak en hun gastvrijheid.( Nieuwsbrief 19, Da Costaschool)

Wij vinden het jammer dat deze samenwerking binnen het jaar al weer stopt! Wij
wensen de kleuterjuffen veel succes en bedankt voor de goede samenwerking

Jaarkalender 2013-2014

De MR buigt zich nog over het vakantierooster voor komend schooljaar. De
verspreiding heeft dus enige vertraging opgelopen. Wij hopen volgende week de
kalender aan u door te kunnen mailen.

Wie gaan ons verlaten

Lisanne Pouw uit groep 5 gaat met ingang van het nieuwe schooljaar naar De
Keerkring in Woerden. Haar grote zus zit ook al op die school.
Mika Ouwendijk uit groep 6 gaat straks naar een nieuwe school in zijn
woonplaats Gouda. Zijn nieuwe school is de Julianaschool.
Wij wensen hen veel plezier op hun nieuwe school.

Felicitaties aan …….

…….de Verkenners die op het Landelijke techniektoernooi 3e zijn geworden!
……alle sporters voor de prachtige resultaten en het sportieve spel!
…….juf Jeannette die haar opleiding IB/RT heeft afgerond!

Groepsindeling schooljaar 2013-2014

Groep 1-2
juf Marja/Jeannette

Groep 1-2 juf
Martine/Paulien

Groep 3
juf Leoni/Lindi

Oussamma Ahrouch

Lina Abarkan

Aden Ahmed Mohamed

Imran Bakkali

Zakaria Ahrouch

Mimi Bachir

Joy Bakker

Bilal Bakkali

Amal Bakkali

Gaby van Bemmel

Jack van Beele

Sabir Bakkali

Hilde van Bemmel

Esmée van Bemmel

Josefien Beuk

Ismail Benamar

Abdellah El Bouhassani

Yasmine Bouzlafa

Julian Burggraaff

Fabie Gegie

Nina Buist

Luc Doesema

Amin El Kadouri

Marwane El Hani

Rick Duthler

Chloë de Heer

Jack de Groot

Hicham El Aoufi

Rayane Issmaili

Giovanni Hermenet

Layana El Hajjioui

Imran Kalleche

Safira Ifrandi

Robin Glismeijer

Esmay de Kamper

Nisrine Kuhich

Stag de Groot

Emily Kersbergen

Emma Porter

Finn de Heij

Manar Kuhich

Bjorn Rijkaart

Nouara Ifrandi

Dewi Lakerveld

Kevin Tammer

Bas Jacobs

Aliza Sargany

Jasmijn Twaalfhoven

Nisrine Kalleche

Sophy Siddiqui

Roan Verhaar

Martin de Kamper

Romy Sietsma

Annemijn Walraven

Shaniva Schouten

Daan Smit

Wiktoria Zaloga

Marina Tataridou

Viktoria Tataridou

Brent van Zijl

Sanne Twaalfhoven

Wiktoria Trefler

Fabiënne van Dijk

Menno van Veen
Aart Jan Zaal
Dune Zwijnenburg

Groep 4 juf
Marijke/Marie-José

Groep 5-6 meester
Werner

Groep 6-7 mr./juf
Frans/Daniëlle

Nancy Bachir

Groep 5

Groep 6

Hussein Bashir Omar

Mohamed Ahmed
Mohamed
Max Bakker

Fathi Adan Farah

Sanne de Clonie Mac
Lennan El Aoufi
Yassine

Edgar van Bemmel

Dejana Evdjenic

Youssra Bouzlafa

Yasmina Kalleche

Maroua El Morabit

Iris Burggraaff

Matthijs Klinkenberg

Colin van der Endt

Thomas van Diemen

Quinty Knikker

Quinty van Gulik

Storm van Dijk

Mersid Sabovic

Indy Huijboom

Ilse Duthler

Sander Twaalfhoven

Sara Issmaili

Khadija El Bouhassani

Jelle van Veldhuizen

Ivano Jacob

Jesse Glismeijer

Britt Vos

Elin Jacobs

Chris Groenendijk

Groep 7

Ayoub Kalleche

Marc Jacobs

Asia Abdalla

Anouk de Kamper

Floor Jolink

Mohamed Ahrouch

Quinn Maassen

Josje van der Kooij

Dax van den Berg

Elfje Mos

Renzo van Kooten

Sofie Beuk

Nordin Oppedijk

Bouke Schaap

Sven de Bruin

Wiki Osadnik

Laura Twaalfhoven

Bastiaan Buist

Abdessalam Oualit

Sven van Veldhuizen

Mirjam Bunnik

Alicia Oyewoga

Tara Verhoef

Tessa van Diemen

Wybren Puister

Mara Verschut

Sam den Engelsman

Frans van der Reijden

Groep 6

Femke Goedhart

Daan Ros

Zakaria Achkif

Lotte Heins

Karin Ros

Rishelle Appel

Pepijn Höcker

Bram Smit

Abdulkhader Bashir Omar

Sterre Mos

Troy Tepper

Rob Boor

Sytske Puister

Zarah Vos

Ilona van den Hoek

Remco van Veen

Elise Zaal

Jordi Hutters

Frank Witteveen

Ian ten Brink

Maureen van Veen
Feline Walraven

Hafsa El Bouhassani

Groep 7-8
juf Jacoline/Colynda

Groep 8
juf Evelien/Wil

Groep 7

Anass Abarkan

Savo Ahmed

Yonis Adan Farah

Batuhan Aksit

Jamilia Baars

Sam Bakker

Ahmed Bashir Omar

Jet Bosman

Melissa Borgmann

Conor Braun

Sakina Bouzlafa

Colin ten Brink

Simone Danes

Marius Burggraaff

Jasmijn Göbel

Lotte van Dael

Declan van den Hoek

Robin van der Endt

Linde Horree

Klaske van Es

Jessica Hulsbergen

Kristi Rijnbeek

Naomi Hutters

Eline Schaap

Izaura van IJperen

Bjorn van Veen

Amber Jansen

Dejan Verschut

Abdelwakil Kalleche

Groep 8

Nedim Mujic

Kim Bakker

Evy Onderwater

Soufiane El Bouhassani

Sjoerd van Oossanen

Loïs Jacob

Maxime Raaphorst

Isa Jansen

Mirnes Sabovic

Eva Keulen

Joey Schouten

Joey Lakerveld

Liam Siddiqui

Armin Mujic

Jeffrey Siekman

Bram van Rijswijk

Lucas Vogelzang

Max Spithout
Chiara Terpstra
Ghislain van Veldhuizen
Cas Verlaan

Helpen bij de lunch

Volgend schooljaar gaan wij de lunchtijd anders indelen. Nu komen de
hulpouders naar de groep, spelen 15 min buiten en brengen de kinderen weer
terug naar de leerkracht. Hier willen wij meer flexibel zijn. Ook willen wij dat de
leerkrachten 30 min pauze hebben.
Wij willen het als volgt regelen. Twee hulpouders gaan de groep in. Zij eten
gezellig met de kinderen. Na 10/15 min wordt gekeken wie er al klaar zijn. Die
kinderen gaan dan vast naar buiten met 1 ouder, de anderen volgen iets later.
Hierdoor ontstaat er waarschijnlijk minder stress bij het eten.
Wij zoeken nog een groep ouders die het leuk zouden vinden om met een
groep kinderen te komen eten. Hiervoor ontvangen de hulpouders een
vrijwilligersvergoeding.
Ouders die zich aanmelden krijgen ook de gelegenheid om een overblijfcursus te volgen. In deze cursus krijg je tips en trucs om met elkaar een fijne
lunch te organiseren.
Wij hopen dat een groep ouders zich wil aanmelden.
Dit kan via info.pax@degroeiling.nl of loop even binnen bij juf Carla of juf Saskia.

Nieuws van de OR
Ook de ouderraad gaat het jaar afsluiten. Van sommige ouders hebben wij de
bijdragen nog niet ontvangen. Misschien bent u het vergeten. Daarom nog een
herinnering.
€ 45 per kind op rekeningnummer 8982751 t.n.v. oudervereniging Pax Christi
Afgelopen jaar heeft de ouderverenging zich ingezet bij Sint, kerst, carnaval,
Pasen, ouderinformatieavond over internetgebruik en ook de laatste schooldag
gaat weer een feest worden! Een deel van de ouderbijdrage gaat naar de
activiteiten waar uw kind gebruikt van maakt.
De school heeft een deel van het geld gebruikt voor leermiddelen waaronder o.a.
nieuwe bibliotheekboeken, digitale software en kleine laptops.
Op de jaarvergadering van de oudervereniging krijgt u meer informatie over de
activiteiten en bestedingen.

Nieuws van de MR
Het nieuwe vakantierooster is binnengekomen en zullen wij snel beoordelen. In
het kader van profilering van de Pax is er een folder in de maak. Deze zal
binnenkort verschijnen. Ook de groepsindeling is besproken en heeft de MR de
nieuwe vorm van het continurooster besproken.
Tot slot zijn wij heel blij te melden dat de bezetting van de MR voor het nieuwe
schooljaar rond is! Namens de ouders hebben Merel van Dijk en Bianca Jacobs
zich aangemeld en namens het team Juf Daniëlle. Wij bedanken Jackie, Ilse en
juf Colynda voor hun inzet.

Nieuws van de kleuters

Op dit moment werken wij over de vakantie. Op de gang kan al gekampeerd
worden en in de groep praten wij al over wat wij gaan doen in de vakantie.
Voordat het echt vakantie is voor ons allemaal moet er nog wel wat gebeuren.
Donderdag 4 juli en dinsdag 9 juli komen er ’s ochtends nieuwe kinderen kijken
die na de vakantie in de groep komen.
Afgelopen woensdag was juf Valerie voor het laatst in de groep bij juf Lindi en juf
Paulien, donderdag 11 juli is juf Angela voor het laatst. Voor beiden zit hun
stageperiode er dan op.
Dinsdag 16 juli vieren alle kleuterjuffen hun verjaardag. De kinderen krijgen
hiervoor nog een uitnodiging. Juf Lindi is die dag voor het laatst in de
kleutergroep.
Ook staat op die dag ’s avonds de jaarlijkse schoonmaakavond gepland. Als u
wilt komen helpen, kunt u uw naam noteren op het betreffende papier op de deur.
Thuis materiaal schoonmaken kan al eerder. U kunt dan wat materiaal van de
tafel meenemen. De schoonmaak is altijd een hele klus dus als er veel ouders
helpen is het sneller klaar.
Vrijdag 19 juli nemen we afscheid van juf Linda. Juf Linda doet dat zelf in haar
groep. Aan het eind van de ochtend kunnen ouders haar gedag zeggen.
Dit jaar breken wij voor het eerst met de traditie om van de oudste kleuters
speciaal afscheid te gaan nemen. Zij gaan als groep na de vakantie naar een
andere juf zoals alle andere kinderen binnen de school (behalve kinderen van
groep 1).

Nieuws van groep 4

13 juni was juffendag. Toen gingen we varen.Toen zijn we bij het huis van juf
mari-jose geweest.Toen gingen we spelletjes spelen en we hebben broodje
knakworst gegeten en de ouders mini pitsa gegeten. We moesten we een
potlood vinden en dat was pietje potlood. We zijn op zolder geweest en toen
hebben we dingen onddekt en er was een kabelbaan die over een sloot ging.
Tenise en voetbal en we hebben koekkruimels opgegeten. Dat was lekker.
Er kwam een hele groote vogel op meester Wiet en Tomas en meester Wiet
gingen gitaar speelen.
Toen hadden we leuken liedjes ge zongen van kougomballenboom. Het was heel
leuk.
van Laura en Iris

Een paar weeken geleden was het schoolvoetbaltoernooi, en de eerste wetstrijt
hadden we gewonen met vier nul. Daa na die wetstrijt haden we ook gewonen
met drie nul.
Toen haden we de competitie gewonen. Toen we ginen en wetstrijt spelen voor
de finale. Toen speelden we twee twee en toen moesten we penalty schieten en
toen haden we gewonen. Het was een leuke dag.
Groetjes Ilse en Jesse

Iedereen welkom op het Kinderfeest!

In de 1e week van de zomervakantie is ook dit jaar weer het Kinderfeest. Op het
Raadhuisplein zal weer een grote tent staan. Alle kinderen van 4-10 jaar zijn van
harte welkom. We doen allerlei leuke dingen zoals een heel gaaf
podiumprogramma met theater, zingen en dansen, we gaan knippen & plakken
en er is sport & spel. Ook eten we elke dag met elkaar. Dit jaar kun je kiezen voor
het ochtend of het middagprogramma. Op vrijdagavond sluiten we het
Kinderfeest heel feestelijk af in de Sporthoeve. Dit jaar komt De Zandtovenaar
voor ons optreden. Kijk maar eens op www.dezandtovenaar.nl.
Data: 24, 25 en 26 juli
Leeftijd: 4-10 jaar
Entree: Gratis
Inschrijving: vanaf 1 juli via de website www.kinderfeestbodegraven.nl"
Voor meer info: zie de website, mail info@kinderfeestbodegraven.nl of bel 0172617214.

Verjaardagen in juli 2013
01-07
01-07
01-07
01-07
02-07
02-07
02-07
03-07
03-07
05-07
05-07
06-07
07-07
15-07
16-07
16-07
17-07
18-07
20-07
21-07
27-07
28-07

Aden Ahmed Mohamed
Lars van Uunen
Loïs Jacob
Mohamed Ahmed Mohamed
Esmée van Bemmel
Gaby van Bemmel
Josje van der Kooij
Demi Rietbergen
Elfje Mos
Linde Horree
Yassine El Aoufi
Zakaria Ahrouch
Quinn Maassen
Isa Jansen
Aliza Sargany
Amber Jansen
Troy Tepper
Ilse Duthler
Milou Kwakkenbos
Izaura van IJperen
Amin El Kadouri
Connor Braun

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

Dyslexiespecialist in de Pax Christischool

Heeft uw kind ernstige lees en/of ernstige spellingsproblemen?
Onderwijszorg Nederland weet raad!

Dyslexie, wat is dat eigenlijk?
Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen. Dyslexie is aangeboren. Het
kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school
vaak onder hun niveau presteren. OnderwijsAdvies heeft kennis en ervaring met
onderzoek en behandeling van dyslexie en is daarom de ideale partner voor u.
De diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie door ONL wordt bij
een positieve behandelindicatie volledig vergoed door de zorgverzekeraars middels het
basispakket.
Wat kunt u doen als ouder?
Als uw kind langdurig ernstige lees- en/of spellingsproblemen heeft, kunt u de school
vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. De school kan u adviseren of het
stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. Vervolgens
kunt u uw kind aanmelden bij OnderwijsAdvies voor dyslexieonderzoek. OnderwijsAdvies
is aangesloten bij de landelijke coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en
aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Wat biedt OnderwijsAdvies uw kind concreet?
OnderwijsAdvies begeleidt en behandelt kinderen met ernstige dyslexie, zodat het
maximale niveau van zelfredzaamheid op het gebied van lezen en spellen wordt
gerealiseerd. De behandeling bestaat uit één keer per week individuele begeleiding door
een gekwalificeerde behandelaar waarna de leerling met de ouders thuis en eventueel op
school oefent. Afhankelijk van de ernst van de dyslexie duurt een behandeltraject 1 tot
1,5 jaar.

ONL behandeling nu mogelijk op de Pax Christischool in Bodegraven
Uw school is van mening dat de behandeling van ernstige dyslexie zoveel mogelijk in de
(buurt van de) school moet plaatsvinden. Vanaf nu kan dat!
Elke donderdag is er een dyslexiespecialist op uw school aanwezig die uw kind kan
onderzoeken en behandelen.
Wilt u meer informatie of advies over onderzoek en behandeling van ernstige
dyslexie bij kinderen? Neem dan contact op met:
OnderwijsAdvies
Antwerpseweg 2
2803 PB GOUDA
T: 0182 556556
E: secretariaatONL@onderwijsadvies.nl
W: www.onderwijsadvies.nl klik op primair onderwijs en dyslexie voor meer
gedetailleerde informatie

ONL/OnderwijsAdvies werkt al jaren intensief voor en met basisscholen, ouders en
alle zorgverzekeraars.

Wist u dat...



De financiering van diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij
kinderen vanaf 2009 in het basispakket van de zorgverzekering zit?
Er komen bij ONL/OnderwijsAdvies veel aanvragen binnen voor diagnose
en behandeling van dyslexie. De resultaten en reacties van ouders zijn
heel positief!
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Week 27

Week 28

Maandag 1

Maandag 8

Week 29

Maandag 15

Week 30

Maandag 22

Week 31

Maandag 29

Eindfeest groep 8
Vakantie

Dinsdag 2

Dinsdag 9

Dans groep 1 t/m 3

Dinsdag 16

Vakantie

Dinsdag 23

Dinsdag 30

Woensdag 24

Woensdag 31

Donderdag 25

Donderdag 1 aug.

Vrijdag 26

Vrijdag 2 aug.

Verjaardag
kleuterjuffen
en juf Wil en juf
Annemieke gr. 8
Schoonmaakavond
kleuters

Woensdag 3

Dans groep 5 t/m 8

Woensdag 10

Dans groep 4

Woensdag 17

Rapport mee
Verjaardag juf
Evelien en Martine
groep 7-8

Donderdag 4
Zwemles groep 3

Donderdag 11
Kinderyoga

Verkeersles groep
5-6

Donderdag 18
Meezwemles
groep 3
Musical groep 8

Kinderyoga

Vrijdag 5

Vrijdag 12

Vrijdag 19

Verkeersles groep
3 en 4

Verkeersles groep
3 en 4

Snoepstrooien
groep 8

Verjaardag meester
Werner groep 6

Fotoworkshop Sonja

Middag vrijdag
De vakantie begint

Zaterdag 6

Zaterdag 13

Zaterdag 20

Zaterdag 27

Zaterdag 3 aug.

Zondag 7

Zondag 14

Zondag 21

Zondag 28

Zondag 4 aug.

