Maandbrief oktober 2013

Nieuws van de directie
adres

Op 11 oktober sluiten wij de kinderboekenweek met een open podium en ’s
avonds laten de leerkrachten zich van hun sportieve kant zien. De
spinningsmarathon van de Groeiling. Wij halen geld op voor het
onderwijscentrum van het nieuw te bouwen Prinses Maxima ziekenhuis (centrum
voor kinderoncologie). Mocht u ons nog willen sponsoren, dan staat er een grote
doos bij de ingang. Op 11 oktober van 19.00-22.00 uur springen wij op de fiets en
bent u welkom om te kijken in de gymzaal van de Oostvogel.
In de brievenbus van de Pax komen heel veel leuke folders en informatie terecht.
Veel folders hangen wij op het bord bij de ingangen. Sommige activiteiten
vermelden wij in de maandbrief. Op de tafel, in de gang, voor mijn kamer liggen
soms folders die u mee kunt nemen. Deze folders delen wij niet uit!
Het is nog prachtig weer en wij genieten nog van de zon. De blaadjes gaan toch
al verkleuren en de eerste kastanjes en beukennootjes liggen op de grond.
In oktober gaan wij genieten van 2 weken herfstvakantie. Ga lekker naar buiten!
Saskia van den Akker
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maandbrief

Zijn jullie klaar voor de start?
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek!
Een sportieve opening om 8.30 uur. Wethouder Verkleij komt onze
kinderboekenweek openen! Wat een feest! In deze maandbrief leest u hier meer
over!
Het thema is Sport en Spel. Soms wordt er gezegd dat sporters niet lezen en
lezers niet sporten. Maar in praktijk is dat wel anders. De boeken moeten
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Daarom is er dit jaar gekozen
voor een sportief thema. Voetballers, hockeyers, dansers, turners, korfballers,
padvinders, zwemmers….alle sporten komen aan bod in dit thema, maar de
essentie blijft toch: LEZEN IS BELANGRIJK!!!!

Kinderboekenweek

Woensdag 2 oktober is de landelijke start van de Kinderboekenweek. Er is dit
jaar gekozen voor het thema “sport en spel”, onder het motto “klaar voor de
start”.
Op woensdagochtend om 8.30 uur is de opening op het plein, waarbij de
kinderen in sportkleding op school mogen komen. De kinderen gaan deze dag
dan ook nog niet naar binnen op het moment dat de schoolbel gaat.
Ouders/verzorgers zijn natuurlijk van harte welkom om bij de opening te komen
kijken.
De Kinderboekenweek duurt t/m 11 oktober en gedurende die periode staat alles
op school in het teken van de Kinderboekenweek.
Op die vrijdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af in “De Kuil” met
een open podium.

Open Podium

Op vrijdag 11 oktober zal het eerste open podium van dit jaar plaatsvinden. U
bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Rondom de kuil staan stoelen
voor u klaar, waar u kunt plaatsnemen om lekker te gaan genieten van de
optredens van uw kind(eren). Komt u wel op tijd, want de zitplaatsen zijn beperkt.
Omdat jongere broertjes en zusjes voor veel afleiding kunnen zorgen kunnen die
helaas niet mee komen.
Om 13.00 uur zijn de volgende groepen aan de beurt: groep 1-2 M/P, groep 3,
groep 5-6 en groep 7-8.
Om 13.45 uur treden de andere groepen op: groep 1-2 M/J, groep 4, groep 6-7
en groep 8.

Traktaties en snoepen

Voor de algehele gezondheid van het kind en voor hun gebit is het goed om de
snoepmomenten op de dag te beperken. Wij willen u daarom vragen geen snoep
mee te geven.
Een verjaardag is voor ieder kind een speciale gelegenheid en kinderen trakteren
dan graag op snoep. Toch zijn er ook lekkere gezonde
traktaties te bedenken. Zowel een snoeptraktatie als een
gezonde traktatie is mogelijk. Wij vragen u wel de traktatie
niet te uitbundig te maken. Het afgelopen jaar zagen wij
dat traktaties steeds groter of meer worden en dat is niet
de bedoeling. Een traktatie per kind is meer dan
voldoende.
Als kinderen om medische of geloofsredenen geen
zoetigheid of andere voedingsmiddelen mogen gebruiken,
kunt u dit aan de groepsleerkracht doorgeven; daar wordt
dan rekening mee gehouden.

Gymrooster

De groepen 6-7 en 8 hebben hun gymtijden gewisseld. Groep 6-7 gymt nu van
13.30 uur tot 14.15 uur en groep 8 van 10.30 tot 11.15 uur.

Nieuws van de kleuters

Woensdag start de kinderboekenweek met als thema Sport en Spel. In de klas
gaan wij er over praten, spelen en werken. Wij leren hoe je kunt bewegen en
welke sporten er allemaal zijn. Wij leren dat sporten heel leuk en heel goed is.
Wij ontdekken dat je sommige sporten alleen doet en andere sporten in een
groep of groepje. Wij praten over winnen en verliezen. Vrijdag 11 oktober sluiten
wij af met een Open Podium.

Maandag 14 oktober
starten wij met het thema
het Weer, de Herfst. Na de
herfstvakantie gaan wij hier
mee door. De kinderen
gaan kijken, voelen en het
weer beleven. Natuurlijk
wordt de klas omgetoverd
in herfstsfeer. Kastanjes,
blaadjes e.d. mogen mee
naar school genomen
worden.
Vrijdag 18 oktober is het
speelgoedmiddag. De
kinderen mogen speelgoed van thuis mee naar school nemen.
Er komt in oktober ook weer een nieuwe leerling. In groep 1-2 M/P komt per 21
oktober a.s. Sytse Witteveen. Veel plezier bij ons op school Sytse.
Wie heeft thuis nog meisjes- en of jongensondergoed over? We kunnen het op
school gebruiken voor als iemand een ongelukje heeft gehad.
Ook zijn wij nog op zoek naar hout voor de timmertafel. Wie helpt ons hieraan?
Liedje van de maand: “Ja we zijn klaar voor de start” van Kinderen voor
Kinderen (zie youtube)
Versje van de maand:
Kijk! Er vallen blaadjes van de bomen.
Dan is de herfst nu gekomen.
Dan wordt het koud en komt er wind.
Het is anders om buiten te spelen voor een kind.
Dan moet je een jas aan.
En bij regen schuilen gaan.
Maar met blaadjes spelen is toch wel fijn.
Ja, het is leuk om in de herfst buiten te zijn.

Nieuws van groep 3

Dit zeggen de kinderen over groep 3.
Jasmijn: we hebben al veel woordjes geleerd.
Aden: Het leuk en grappig in groep 3.
Emma: We mogen nu ook op het grote plein spelen.
Wiktoria: We moeten veel schrijven in groep 3.
Sabir: Lezen is wel een beetje moeilijk.
Bjorn: het digibord is heel erg leuk, want de juf laat leuke dingen zien.
Nina: We hebben ook verkeersles.
Yasmine: we gaan zwemmen en gymmen in de kuil.
Giovanni: Bijna iedereen vindt het schrijven leuk.
Safira: techniek is leuk.
Roan:je moet hard werken.
Annemijn: het eerste woordje was: ik.

Nieuws van groep 4

Winnende school van de meest originele dierenfiguren
We hebben met de hele klas een mooie slinger gemaakt voor de najaarsmarkt.
Van wc-rolletjes hadden we mooie dierenfiguren gemaakt en daarna hadden we
de slinger mooi versierd. Toen kwam er een mevrouw van de najaarsmarkt in de
klas. Ze vertelde dat we de eerste prijs hadden gewonnen! Iedereen kreeg twee
dropsleutels en een bon voor een gratis pannenkoek. Die pannenkoek kon je op
zaterdag ophalen op het marktplein. Veel kinderen hadden het kraampje niet
kunnen vinden.
Dat vond de mevrouw heel jammer. Daarom kwam ze een paar dagen later naar
school met een hele stapel pannenkoeken! Ze maakte ook een foto van de klas
met de slinger. Hopelijk komt die foto deze week in de krant.....
De slinger is in de klas te bewonderen.
Groep 4

Nieuws van groep 8

Hallo allemaal,
Wij zijn Jasmijn en Simone en wij zitten in groep 8.Het is in groep 8 best
wel gezellig maar soms niet, want dan luisteren we niet en dan moeten we
nablijven. We moeten hard werken ook al is het meeste herhalen. Maar we
hoeven niet alleen maar te werken, we gaan ook leuke dingen doen zoals kamp
en de musical en nog veel meer.

De groep 8 Tips:
 Wees gezellig en doe lief.
 Luister naar de meester/juf.
 Gedraag je als en achtste groeper.
 Laat zien dat je interesse hebt.
Dit waren de tips van groep 8

Nieuws van de MR

Begin september hebben wij de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad.
Wij zijn begonnen met 3 nieuwe leden. Daniëlle Wansinck als afgevaardigde van
het lerarenteam en Merel Baak en Bianca Jacobs als afgevaardigden van de
ouders.
Samen met Marijke Teepe, Marja Nieuwenhuijzen en Lenny Klinckenberg
vormen zij de MR.
Wij hebben het jaarverslag van het schooljaar 2012-2013 besproken en
speerpunten voor het nieuwe schooljaar benoemd.
De speerpunten waar wij ons dit jaar in willen verdiepen zijn
focussen op gedrag leerlingen en ouders;
communicatie naar en met de ouders
naschoolse opvang en extra activiteiten ipv Pax opvang;
volgen van combinatiegroepen;
financiën en begroting Pax;
Passend onderwijs.
Wilt u de notulen of het jaarverslag van de MR inzien, dan kan dit bij Carla of
Saskia.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons als leden altijd aanspreken of een
mail sturen naar mr.pax@degroeiling.nl.
Onze volgende vergadering is maandag 7 oktober om 20.00 uur in school.

Gouds jeugdfilmfestival 2013

In de herfstvakantie van woensdag 23 t/m zondag 27 oktober vertoont het
Filmhuis Gouda elke dag een nieuwe jeugdfilm voor telkens wisselende
leeftijdsgroepen.
Voor het exacte programma kunt u kijken op www.filmhuisgouda.nl

Het jeugdlintje

Wie verdient Het Jeugdlintje?
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft
Het Jeugdlintje in het leven geroepen.
Kinderen en jongeren zijn tegenwoordig
steeds meer bewust van wat er om hen heen
gebeurt. Wij willen als gemeente de jeugd
graag in het zonnetje zetten.
Voor wie is Het Jeugdlintje?
Het Jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar. Om een lintje te kunnen
krijgen, moeten zij zich inzetten voor
anderen, voor onze gemeente, of een
bijzondere prestatie of heldendaad hebben
geleverd.
Er zijn twee leeftijdscategorieën:



tot en met 12 jaar
13 tot 18 jaar

Criteria
1. De prestatie of daad van de kandidaat is bijzonder of uniek.
2. De prestatie of daad van de kandidaat heeft een duidelijk positief effect op
zijn/ haar omgeving.
3. Er is sprake van een duidelijke voorbeeldfunctie voor andere jongeren.
4. Het gaat om een vrijwillige prestatie of daad.
5. De inzet heeft een langere periode geduurd, of het gaat om een
eenmalige heldendaad.

Voorbeelden








Een jongere die langdurig anderen helpt. Je kunt dan denken aan iemand
die vaak klusjes voor een buurvrouw doet, of een vriendje met een
lichamelijke of geestelijke beperking wekelijks naar de sportclub brengt.
Een jongere die een bijzondere prestatie levert die heel veel betekent
voor de samenleving of de stad. Je kunt dan denken aan iemand die een
ander uit het water redt of een belangrijke prijs wint.
Iemand die een moeilijk onderwerp bespreekbaar heeft gemaakt, zoals
zinloos geweld of pesten.
Iemand die alert optreedt bij een brand of iemand uit het water heeft
gered.
Iemand die een inzamelingsactie houdt voor een goed doel of iemand die
een plan heeft bedacht om de woonomgeving leuker te maken.

Hoe kan iemand worden aangemeld?
Je kunt iemand aanmelden met het formulier dat je kunt vinden op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/jeugdlintje
Tot wanneer kan iemand worden aangemeld?
Iedereen (jong en oud) kan, tot 15 oktober 2013, een kandidaat aanmelden voor
Het Jeugdlintje. Dit wordt uitgereikt in november 2013.
Jury
Een speciaal samengestelde jury beoordeelt de ontvangen aanmeldingen en
beslist welke jongeren voor een jeugdlintje in aanmerking komen.
Wanneer worden de jeugdlintjes uitgereikt?
Wethouder Wendy Verkleij reikt rond “De Dag van de Rechten van het Kind” (20
november) de jeugdlintjes uit. Dit jaar vindt de uitreiking plaats op: vrijdag 22
november 2013.
Tijdstip: 16.00 uur. Locatie: Gemeentehuis Bodegraven.
De jongeren, hun ouders en de voorstellers ontvangen een uitnodiging voor de
uitreiking.

Verjaardagen in oktober 2013

03-10 Martin de Kamper
03-10 Wiktoria Zaloga
08-10 Armin Mujic
08-10 Nedim Mujic
10-10 Bjorn van Veen
12-10 Indy Huijboom
12-10 Khadija El Bouhassani
14-10 Anouk de Kamper
14-10 Storm van Dijk
15-10 Abdulkhader Bashir Omar
21-10 Marwane El Hani
21-10 Sytse Witteveen
22-10 Naomi Hutters
23-10 Asia Abdalla
23-10 Esmay de Kamper
24-10 Emma Porter
25-10 Sara Issmaili
27-10 Sabir Bakkali
28-10 Ayoub Kalleche
28-10 Bjorn Rijkaart
28-10 Marc Jacobs
29-10 Eline Schaap
30-10 Klaske van Es
31-10 Alicia Oyewoga

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

Van harte gefeliciteerd

oktober 2013
Week 40

Maandag 30

Pax Christischool
Week 41

Maandag 7

Dag van de leraar

Dinsdag 1

Dinsdag 8

OR jaarvergadering
(19.00-20.00 uur)+
thema avond (20.0021.30 uur)
Woensdag 2

Opening
Kinderboekenweek
8.30 uur op het plein

Woensdag 9

Week 42

Maandag 14

Gesprek on Tour
parochiehuis 20.00
uur
Dinsdag 15

Week 43

Maandag 21

Herfstvakantie

Week 44

Maandag 28

Herfstvakantie

Dinsdag 22

Dinsdag 29

Woensdag 16

Woensdag 23

Woensdag 30

Dans groep 1 t/m 4

NIO groep 8

Donderdag 3

Donderdag 10

Donderdag 17

Donderdag 24

Donderdag 31

Vrijdag 4

Vrijdag 11

Vrijdag 18

Vrijdag 25

Vrijdag 1 nov.

Open Podium
13.00 uur gr. 1-2
M/P, 3, 5-6 en 7-8

Speelgoedmiddag
kleuters

13.45 uur gr. 1-2
M/J, 4, 6-7 en 8
Spinningmarathon
De Groeiling
19.00-22.00 uur
Zaterdag 5

Zaterdag 12

Zaterdag 19

Zaterdag 26

Zaterdag 2 nov.

Zondag 6

Zondag 13

Zondag 20

Zondag 27

Zondag 3 nov.

Gezinsviering 11.00
uur

