Maandbrief november 2013

Nieuws van de directie
Het is alweer november!

adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Na een prachtig najaar, is het nu toch echt herfst geworden.
De school is prachtig versierd in herfstthema. In alle gangen en in vele klassen
zie je de herfst terug.

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

November is de maand waarin het feest start van onze Sint. Een kinderfeest dat
wij met plezier vieren. Informatie over het Sinterklaasfeest krijgt u in een aparte
brief.

Techniek is een belangrijk onderdeel op school. De Woerdense Techniek Week
wordt deze week weer georganiseerd. Wij gaan al een aantal jaar, maar sinds dit
jaar komen er meer scholen uit Bodegraven-Reeuwijk. Dit komt omdat de
gemeente het initiatief van Woerden ook ondersteund.
Alle techniekers veel plezier!

De herfstvakantie was dit jaar 2 weken. Veel ouders hebben hier vragen over
gesteld, maar ook mensen van buitenaf vragen hoe dat kan. Wij draaien op
school 940 lesuren per jaar voor alle groepen. Wij maken geen onderscheid
tussen boven- en onderbouw. Hierdoor lopen onze vrije dagen anders dan bij
scholen die wel een verschil in onderbouw en bovenbouw hebben. De inspectie
heeft ons dringend verzocht om die extra dagen niet aan vakanties te plakken of
extra lange weekenden, maar in een week. Mocht u hier nog vragen over hebben
dan hoor ik het graag!
Woensdagmiddag 6 november hebben wij met het team studiemiddag. Wij
leggen het onderwerp “ICT op school” onder de loep. Hierover later meer!
Ik kan niet wachten tot het Sinterklaasjournaal weer gaat starten! En wie weet
mag ik ook mijn eigen schoen zetten………………..
Fijne novembermaand allemaal!
Saskia van den Akker
Directeur Pax Christischool

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

In november komt het eerste rapport en krijgt u een uitnodiging voor het
vorderingsgesprek. Het contact met de leerkracht is erg belangrijk en wij willen
heel graag dat alle ouders naar deze avond komen. Kunt u echt niet, maak dan
een andere afspraak met de leerkracht. Maar laat dat weten, blijf niet zomaar
weg!

(0172) 651 089
e-mail:

Nieuws van de kleuters

Voor de vakantie zijn wij gestart met het project “Het weer” en de herfst. Hier
gaan wij nog twee weken verder over werken.
Tussendoor is er een voorstelling vanuit het kunstmenu. Deze voorstelling heet
Woeste Willem en is geschreven n.a.v. het zogeheten prentenboek. Het gaat
over vriendschap, een goede vriend hebben.

Vanaf maandag 18 november werken wij over Sinterklaas. Een leuke en
spannende periode. De gymzaal zal weer ingericht worden met de boot, de
kamer van Sint en de pieten, de inpakkamer, de stal van het paard en vanuit het
klimrek kunnen er pakjes in de schoorsteen worden gedaan. Informatie over het
sinterklaasfeest op 5 december krijgt u later.
Zoals u weet gaat de deur ’s ochtends om 8.20 uur open. U kunt dan uw
kind in de klas brengen en als er tijd is nog even samen een boekje kijken.
Om 8.30 uur willen wij echt met de kring beginnen. Wij merken dat dit vaak
niet lukt, omdat er een aantal kinderen te laat komt. Daarom willen wij ieder
die voor de vakantie nogal eens te laat kwam dringend verzoeken op tijd te
komen, zodat alle kinderen om 8.30 uur in de kring op hun stoel zitten en u
als ouder de klas heeft verlaten.
Maandag 9 en dinsdag 10 december worden de vorderingsgesprekken
gehouden. Aan het eind van de maand krijgt u hiervoor een uitnodiging. Als u
echt niet kunt op één van deze dagen geef het dan aan ons door dan kunnen wij
hier mogelijk rekening mee houden bij het plannen.
In de maand november komen er 3 nieuwe kleuters op school. Sandy Ooms,
Koen Broxterman en Sjoerd van Kints komen in de groep van juf Marja en juf
Jeannette.
Veel plezier bij ons op school.

Verjaardagen in november 2013

01-11 Amal Bakkali
01-11 Hussein Bashir Omar
02-11 Brent van Zijl
02-11 Maureen van Veen
06-11 Sandy Ooms
06-11 Dax van den Berg
06-11 Sophy Siddiqui
09-11 Wybren Puister
11-11 Koen Broxterman
15-11 Elin Jacobs
15-11 Eva Keulen
17-11 Thomas van Diemen
23-11 Zakaria Achkif
24-11 Bram van Rijswijk
24-11 Sven de Bruin
26-11 Anass Abarkan
27-11 Sjoerd van Kints

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