Maandbrief augustus 2013

Nieuws van de directie
adres

De laatste week gaat in!
Het is zo snel gegaan! De laatste week staat in het teken van afmaken, afronden,
opruimen, kennismaken en je verheugen op de zomervakantie!

Gevonden voorwerpen

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

Zo aan het eind van het jaar willen wij u weer graag helpen met het terugbrengen
van de gevonden voorwerpen naar de rechtmatige eigenaar.
Maandag-dinsdag-woensdag liggen de gevonden voorwerpen bij de hoofdingang
om mee naar huis te nemen.
Donderdag zullen wij de overgebleven spullen
aan een goed doel schenken.
Komt u dus zeker even kijken als u iets mist of
misschien is er zelfs wel iets dat u nog niet
gemist heeft.

Helpen bij de lunch

(0172) 613 405

maandbrief

Saskia van den Akker

telefoonnummer

faxnummer

In deze maandbrief kunt u informatie vinden over de laatste week!
Ik hoop u te zien op vrijdag 19 juli vanaf 11.30 uur voor een kop koffie en thee,
zodat wij elkaar een fijne zomervakantie kunnen wensen. Tevens zullen wij om
12.00 uur afscheid nemen van groep 8! Komt u ze ook uitzwaaien!?
Ik wil u allen bedanken voor weer een mooi schooljaar en zie ik iedereen graag
uitgerust weer terug op dinsdag 3 september! Geniet van de vakantie!

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Volgend schooljaar willen wij graag de lunch anders regelen. In de vorige
maandbrief heeft u hier over gelezen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen
helpen. Wij komen nog ouders tekort. Wie heeft er zin en tijd om 1 dag in de
week met de kinderen te lunchen en over te blijven? U krijgt hier ook een
vrijwilligersvergoeding voor van 10 euro per keer. U kunt ook aangeven dat u
invalkracht wilt zijn. Heeft u vragen? Kom gerust even bij mij langs.
Aanmelden kan via de mail (info.pax@degroeiling.nl) of loop bij Saskia en Carla
binnen.

Kalender 2013-2014

Van de week heeft u via de mail de kalender voor volgend schooljaar ontvangen.
Graag willen wij de ouders van de leerlingen van de huidige groep 7 erop wijzen
dat tijdens de week vrij in juni (van 9 t/m 13 juni) het kamp van groep 8 gepland
is. De andere groepen zijn die week volledig vrij, maar groep 8 gaat die
woensdag t/m vrijdag heerlijk op kamp.

Groep 8: Wie gaat waar heen?

Scala College Alphen a/d Rijn
Sebastiaan Walraven
Thijs Vergeer
Lars van Uunen
Demi Rietbergen
Mohamed Amin Oualit
Sabine van der Lans
Alec Höcker
Guus van Es
Sofian El Karki
Salim El Hani
Donny van Eenennaam
Koen Bosman
Yousff Bakkali
Goudse Waarden Gouda
Melvin Walraven
Wessel van der Neut
Ashram College Alphen a/d Rijn
Isis Stoppelenburg
Milou Kwakkenbos
Jacco Adrichem
Gaby Götz

Coornhert Gymnasium Gouda
Isha Siddiqui
Groene Hart Alphen aan den Rijn
Dennis Verheul
Demi Tuithof
Xander van Kempen
Siebe Jolink
Friso Bredenoord
Veronique den Boer
Angela den Boer
Ilyass Benamar
Giovanni Appel
Kalsbeek College Woerden
Gina van Kooten
Verona van Diemen
Sherry Sargany
Senna de Roos
Jasper van Diemen
Wellant College Alphen a/d Rijn
Nikki van Veen
Wellant College Gouda
Nina Wesselink
Geroni Kakiay

Laatste schooldag

Ook dit jaar wordt er door de ouderraad een koffiebijeenkomst georganiseerd op
het plein op de laatste schooldag.
Ouders kunnen dan onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar en de
leerkrachten een goede vakantie wensen. De koffie staat om half 12 klaar!
U bent dan van harte welkom.
Tegen twaalf uur komen ook de kinderen naar buiten. De
kinderen vormen met elkaar een lange haag langs de
"rode loper". Zo zwaaien wij met elkaar groep 8 uit, die dan
onze school gaat verlaten. Daarna begint voor iedereen om
12.15 uur de vakantie.

Nieuws van de MR

De laatste vergadering van het schooljaar heeft de MR een advies gegeven over
het vakantierooster voor komend schooljaar. Verder hebben wij speerpunten voor
de MR voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Tot slot hebben wij de
vergaderdata en de taakverdeling bepaald.
Wij nemen afscheid als MR van Jackie van der Vlis, Ilse Lling en Juf Colynda.
Heel erg bedankt voor de fijne samenwerking.
Er waren geen verkiezingen noodzakelijk, omdat zich er precies drie nieuwe
leden hadden aangemeld, te weten Merel Baak, Bianca Jacobs en Juf Daniëlle.
Hieronder zullen zij zich aan u voorstellen:

Ik ben juf Daniëlle en werk dit jaar in groep 5-6 en volgend jaar in 6/7.
Voor mij is de MR niet nieuw, omdat ik daar al eerder een heel aantal jaren in
heb gezeten. Ik vind het leuk om op een verdiepende manier met het beleid van
de school bezig te zijn en hierover van gedachten te wisselen met ouders en
collega's. Ik ga dan nu ook met veel plezier terug in de MR.
Mijn naam is Bianca Jacobs en nieuw lid van de MR.
Ik heb 3 kinderen op school, Marc in groep 4, Elin in groep 3 en Bas
zit sinds kort in groep 1.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar mijn
kinderen veel van hun tijd zullen doorbrengen.
Via de MR kan ik meedenken en beslissen over belangrijke onderwerpen
die school en dus alle kinderen aangaan.

Mijn naam is Merel van Dijk, moeder van Bastiaan uit groep 6 en Nina uit
groep 2. Ik ben getrouwd met Arthur van Dijk en heb een co-ouderschap met
Harm Buist, de vader van Bastiaan en Nina. Wij wonen nu anderhalf jaar in
Bodegraven. De keuze voor de Pax Christischool was eenvoudig gemaakt. Het
bleek bij kennismaking een prettige school waar een goede sfeer hangt. De
wereld en school veranderen voortdurend en als ouder kun je daar wat van
vinden. Ik vind het belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen en een
steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de context die de school is voor de
kinderen. Het is heel fijn wanneer een kind een veilige, leuke en leerzame tijd
heeft op school! Waar is voor sta is openheid, transparantie en samenwerking.
De MR heeft een belangrijke functie als schakel tussen de school en de ouders
en als toekomstig voorzitter wil ik deze brug plaveien en de MR een duidelijk
gezicht geven.

Nieuws van de kleuters

Na de vakantie komen de volgende kinderen op school. In de groep van juf Marja
en juf Jeannette komt Hilde van Bemmel en in de groep van juf Martine en juf
Paulien komen Fabi Grgie en Imran Kalleche.
Veel plezier bij ons op school.

Nieuws van de parochie – opening schooljaar
Het kinderkoor de kerkuilen heeft zondag 7 juli het seizoen afgesloten in een
feestelijke viering.
Na de vakantie zijn zij weer terug en wel op zaterdag 7 september.
Wij starten dan het seizoen met een viering in het kader van de opening van het
schooljaar. Wij als geloofsgemeenschap nodigen alle kinderen van de RK
scholen uit om mee te komen vieren. Wij hebben voor die middag een open
“singin” op het programma staan. Wij zullen vanaf 16.30 uur met alle
belangstellende kinderen de liedjes voor die viering door zingen. Waarna wij met
een hopelijk heel groot kinderkoor de viering zullen opluisteren. Tussendoor
zorgen wij er uiteraard voor dat de kinderen iets lekkers te eten krijgen, en is er
ruimte voor ontspanning!
Wilt u de datum en tijd vast in uw agenda noteren?
Direct na de zomervakantie volgt er meer informatie.
Vriendelijke groet, namens het kinderkoor en de werkgroep gezinsliturgie,
Lia Nottelman

Tips tegen een zomerdip
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon spelenderwijs doorgaat?

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je
ereader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke spellen mee.
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes
leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), Maan roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de
zomerdip op te vangen.

Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar
de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen
of samen lezen.

Tip 4: Naar het museum
Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden waar je zelfs nog nooit aan gedacht had. Op vakantie bij
de zuiderburen? Neem eens een kijkje in het Kindermuseum in Brussel. En even buiten Londen vind je het Roald Dahl museum.

Tip 5: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje
over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken
en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip: De boot van oom kees, een zomerse strip voor beginnende lezers!

Tip: Reis door ..., fictie en non-fictie voor kinderen.
Ieder boek bevat een spannend avontuur met als hoofdpersoon een kind dat woont in dat land, plus reismogelijkheden, een quiz
en tips voor het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt!
Reeds verschenen: Reis door ... Frankrijk, Turkije, Suriname, Australië en Nederland!

Tip 6: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en leerzaam, maar ook de iPad is tegenwoordig populair op de
achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar!
Zwijsen heeft apps voor peuters, kleuters, groep 3 en hoger.

Verjaardagen in augustus 2013

02-08
03-08
08-08
22-08
25-08
30-08

Dejana Evdjenic
Ghislain van Veldhuizen
Dejan Verschut
Bouke Schaap
Layana El Hajjioui
Josefien Beuk

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

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

FIJNE
VAKANTIE
ALLEMAAL

tot dinsdag 3 september

