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Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Welkom!
Wat een zomer! Zoveel mooie dagen voor iedereen. Het was heerlijk.

telefoonnummer

In de kalender die u voor de zomervakantie heeft gekregen staat dat de
informatieavond op 16 september gepland is. Door omstandigheden hebben wij
deze avond moeten verschuiven naar maandag 23 september. In deze
maandbrief kunt u meer over deze informatieavond lezen.

Deze week zitten wij in spanning……..wie wordt de nieuwe kaaskoningin?
Ik vind het prachtig dat een dorp als Bodegraven-Reeuwijk zulke festiviteiten
heeft. Als school doen wij niet mee met de optocht, omdat wij van mening zijn dat
de verengingen en sportclubs hier vooral de hoofdrol in mogen hebben. Als de
kinderen moeten kiezen tussen school en de vereniging vinden wij dat een te
lastige keuze voor het kind! Vrijdag is het gewoon school! Ik wens iedereen veel
plezier op de najaarsmarkt!
Saskia van den Akker
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maandbrief

Alle groepen zijn weer gestart en het loopt en draait alweer.
De eerste schooldag hebben wij een studiedag gehad met alle leerkrachten.
Wij hebben gesproken over Opbrengst Gericht Werken, de speerpunten voor dit
schooljaar en OA (Onderwijs Advies) heeft met ons het technisch lezen
aangepakt. Lezen is zo belangrijk! Op school en thuis. Leest u nog voor?
Voorlezen blijft belangrijk voor alle kinderen in alle leeftijden. Zo leren zij de
goede intonatie en nieuwe woorden waarmee de kinderen zelf ook beter kunnen
lezen. Ook in de media hoor en lees je steeds meer over lezen en voorlezen. Een
goede ontwikkeling, want ook wij vinden dat je met kinderen veel moet
lezen…..kilometers!

Afgelopen dinsdag hebben de oudste kinderen van het gezin de schoolgids voor
dit schooljaar mee naar huis gekregen. Tot onze grote spijt is er helaas een
verwisseling geweest van digitale exemplaren en heeft dit geleid tot enkele
pagina’s met storende fouten. Dit vinden wij als school natuurlijk zeer vervelend
en dat kan en mag ook niet. Wij willen de schoolgids altijd erg graag op de eerste
schoolgids meegeven, maar misschien was haastige spoed…..
Onze excuses hiervoor. Wilt u een exemplaar zonder typefouten dan kunt u zich
melden bij de directiekamer.

Een gezonde leefstijl

Wij zijn een Gruitenschool (gruiten = groente & fruit) en eten 3 keer per week
fruit/groente op school. Een fantastisch goede manier om kinderen te leren
gezond en verstandig te eten.
Dit schooljaar zijn wij weer uitgekozen voor een “gratis”
schoolfruit periode. Op dinsdag en donderdag krijgen de
leerlingen fruit van school. Hierdoor eten wij de komende
weken alleen maar fruit op school.
Wij hebben geleerd van de vorige keer dat kinderen veel
meer lusten (dan wij denken en zij zeggen) en meer
proeven als alle kinderen fruit/groente eten en als er
gevarieerd aanbod is.
Deze week gaan wij al starten op donderdag 12 september.
Dus op ma-woe-vrij neem je zelf fruit/groente mee en op dinsdag en donderdag
krijg je van school fruit!

Helpen bij de lunch

Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen. Wij komen nog ouders tekort.
Wie heeft er zin en tijd om 1 dag( of meerdere dagen) 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

Bij deze maandbrief ontvangt u ook een nieuwe kalender. Er zijn nieuwe
activiteiten toegevoegd zoals Koningsspelen, meesters- en juffendag en een
andere datum voor de informatieavond. Bewaar deze versie en gooi de oude
versie meteen bij het oud papier.

In juni hebben alle leerlingen een hele week vrij, behalve de leerlingen van groep
8. Zij gaan woensdag t/m vrijdag op kamp. Doordat de leerlingen allemaal “vrij”
zijn kunnen er veel teamleden mee op kamp. Hierdoor denken wij geen
hulpouders nodig te hebben. Wij gaan er van uit dat wij met genoeg leerkrachten
zijn om het kamp te organiseren.

Nieuws van de kleuters

Na 6 weken is het leuk om elkaar weer te zien.
De eerste weken zullen wij veel aandacht besteden aan het herhalen van regels
en afspraken.
U zult al gemerkt hebben dat de kinderen bij het binnenkomen in de ochtend niet
meer mogen puzzelen. De stoelen staan al klaar in de kring en ze kunnen nu een
boek pakken of een spelletje.
Wij werken heel kort over vlinders. Dit onderwerp komt later nog
terug, omdat wij dan een vlinderkweekset krijgen, zodat de
kinderen dan in het echt kunnen zien hoe een eitje een rups
wordt, daarna de rups een cocon wordt en dan…..komt de vlinder.
Volgende week woensdag starten wij met het thema ”Thuis”.
Wij praten over de gang van zaken op school en thuis. Met wie wonen en spelen
de kinderen thuis en wie komen ze op school tegen. Welke spullen hebben ze
thuis en wat is er allemaal op school? Wat doen ze thuis wel en op school niet en
andersom?
Kinderen die het leuk vinden mogen op school iets over zichzelf vertellen en laten
zien. Het kind kan hiervoor wat foto’s, een lievelingsboek en twee of drie
spulletjes van thuis meenemen (bijv. een knuffel, het lievelingsspeelgoed of iets
van een hobby of sport). De spulletjes kunnen in een doos of op een dienblad
mee naar school worden genomen. In de klas zal de juf het zelf voordoen.
De plakboeken en gymspullen moeten weer mee terug naar school worden
genomen. Als u dit nog niet heeft gedaan wilt u dit dan zo snel mogelijk doen.

Liedje van de maand:
Opa Bakkebaard heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed.
Opa Bakkebaard is aan ’t werken en weet jij wel wat hij doet?
Hij veegt de vloer, met een bezem, met een bezem,
Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer.
Hij snijdt zijn brood, met een mesje, met een mesje,
Hij snijdt zijn brood, zo snijdt hij zijn brood.
Hij naait zijn broek, met een spijker, met een spijker,
Hij naait zijn broek, zo naait hij zijn broek.

Met de fiets naar school

Zoals u weet heeft onze school een fietsenstalling. Deze is echter niet groot
genoeg om alle kinderen met de fiets naar school te laten komen.
De volgende afspraken gelden hiervoor:
* Kinderen die aan de andere zijde van de Willem de Zwijgerstraat wonen mogen
met de fiets komen.
* Kinderen die voorbij de kruising van de Noordzijde met de Burg. Kremerweg
wonen (dus voorbij de kooi) mogen met de fiets komen.
* Kinderen die voorbij de Wilhelminastraat/Tolstraat wonen mogen met de fiets
komen.
Alle andere kinderen kunnen gewoon naar
school lopen.
De kinderen die naar school lopen en op
maandag/donderdag rechtstreeks naar de
gymzaal gaan (groep 7-8) mogen deze
dagen ook gewoon lopen naar de gymzaal.
Het is dan niet de bedoeling dat je met de
fiets komt, omdat de gymzaal verder lopen
is.

Informatie avond
Maandag 23 september bent u welkom in de school. In de groepen krijgt u
informatie over het schooljaar en in de kuil spreken wij over de speerpunten van
dit schooljaar. U komt toch ook?
Wij gaan er van uit dat alle ouders komen (of 1 van de ouders). Mocht u
verhinderd zijn dan horen wij dat graag! U kunt zich afmelden via de mail:
info.pax@degroeiling of persoonlijk bij de leerkracht.
19.30-20.00 uur

informatie voor de groepen 3 en 8

20.00-20.30 uur

informatie voor alle ouders in de kuil

20.30-21.00 uur

informatie voor de groepen 1-2, 4 t/m 7

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!

Hardlopen – Rondje Droogh

Op zondag 15 september is er een hardloopwedstrijd waaraan jij mee kan doen!
KPJ Bodegraven organiseert namelijk een hardloopwedstrijd waar ook jij een
hele mooie beker kan winnen. Er zijn 2 verschillende afstanden voor jullie. Voor
de kinderen tot en met 8 jaar is er een wedstrijd van 1 kilometer. Tijdens de
wedstrijd moet je zelfs nog een stukje door het weiland rennen  Voor de
kinderen van 9 tot en met 15 jaar is er een afstand van maar liefst 3,5 kilometer.
Ook hierbij moet er een stuk door het weiland gerend worden. Aan het einde van
de wedstrijd krijgt iedereen een beker limonade en een vaantje. Voor de
winnaars staat er ook nog een mooie beker klaar!

Meelopen is voor jullie helemaal GRATIS! Inschrijven kan op 15 september vanaf
11.00 uur. De kinderen t/m 8 jaar starten met de wedstrijd om 12.00 uur en de
kinderen van 9 t/m 15 jaar beginnen om 12.20 uur.
Deze hardloopwedstrijd is niet alleen leuk, maar je helpt ook kinderen die niet
helemaal gezond zijn. Voor elk kind dat op 15 september meeloopt gaat er wat
geld naar KIKA Kinderen Kankervrij. Deze organisatie helpt kinderen die kanker
hebben.

Hemel en Aarde

Het schooljaar is weer begonnen. Dat is weer even wennen. Sommige kinderen
hebben liever vrij om te kunnen spelen, andere kinderen vinden het juist prettig
om weer naar school te gaan. Het ritme van een schooldag en kunnen spelen
met klasgenootjes doet hen goed We hopen met elkaar een ritme te vinden
waarin voldoende ruimte is voor de kinderen om zowel te leren als te spelen.
Spel speelt immers een grote rol in het leven en de ontwikkeling van kinderen.
Hoe en op wat voor manier gaan de kinderen ontdekken tijdens de komende
lessen godsdienst/levensbeschouwing met als onderwerp ‘spel’.
Waar kinderen samen spelen, leren ze rekening houden met anderen. Bovendien
moeten ze het eens worden over de regels. We laten hen nadenken over hun
eigen spel. Op die manier leren ze zichzelf en hun klasgenoten beter kennen.
Net als in het echte leven kun je in een spel winnen of verliezen. Waarom de een
wel, de ander niet? Dat is een levensvraag. Een spel is een veilige manier om
met de teleurstelling van verlies te leren omgaan.
Samen spelen betekent soms ook buitensluiten. Wat dat betekent en welke
oplossingen er zijn, onderzoeken de kinderen met het Bijbelverhaal van Zacheüs.
In spel doen kinderen volwassenen na. In hun eindeloze fantasie verwerken ze
hun diepste wensen. Het spel van kinderen is symbolisch voor wie ze zijn; in spel
is immers alles mogelijk.
Doen alsof is een vorm van spel waarmee kinderen zich leren verplaatsen in
situaties en gevoelens van andere mensen. Naast dramaspelletjes spelen we om
die reden het verhaal van de Barmhartige Samaritaan na met de kinderen. De
rituelen van het Joodse Loofhuttenfeest, het passiespel en de katholieke
eucharistie zijn ook vormen van doen alsof. In een ritueel spelen mensen de
situatie na en verbinden zich ermee. De kinderen zullen kennis maken met zulke
vormen van heilig spel.

Verjaardagen in september 2013

01-09
03-09
05-09
07-09
09-09
09-09
09-09
11-09
14-09
14-09
15-09
18-09
20-09
22-09
25-09
27-09
28-09
30-09

Ahmed Bashir Omar
Mersid Sabovic
Youssra Bouzlafa
Hicham El Aoufi
Jordi Hutters
Nancy Bachir
Sam den Engelsman
Jamilia Baars
Kim Bakker
Max Spithout
Ilona van den Hoek
Rob Boor
Abdessalam Oualit
Thijs den Engelsman
Rayane Issmaili
Sofie Beuk
Melissa Borgmann
Liam Siddiqui

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

HIEP HIEP HOERA
Van harte gefeliciteerd
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schoolarts voor gr. 2
Studiedag alle
kinderen vrij
Dinsdag 3

School begint weer!

Woensdag 4

Schoolarts voor gr. 2

Dinsdag 10

Schoolarts voor gr. 2

Dinsdag 17

Informatie avond
19.30 uur
Dinsdag 24

Dinsdag 1 okt.

Vergadering OR
20.00 uur

Woensdag 11

Woensdag 18

Woensdag 25

Woensdag 2 okt.

Donderdag 12

Donderdag 19

Donderdag 26

Donderdag 3 okt.

Schoolarts voor gr. 2

Schoolarts voor gr. 2

Vrijdag 6

Vrijdag 13

Vrijdag 20

Vrijdag 27

Vrijdag 4 okt.

Zaterdag 7

Zaterdag 14

Zaterdag 21

Zaterdag 28

Zaterdag 5 okt.

Zondag 8

Zondag 15

Zondag 22

Zondag 29

Zondag 6 okt.

Luizencontrole
Donderdag 5

Hardlopen Rondje
Droogh

