Maandbrief december 2013

Nieuws van de directie
adres

Zodra de Sint op de boot naar Spanje terug vaart, ruimen wij alle spullen weer op
en halen wij de kerstspullen van zolder. Op vrijdag 6 december om 8.30 uur
kunnen wij hulp gebruiken bij deze kleine "verhuizing". Vele handen maken licht
werk.
En licht zal het worden. De kerstbomen zullen verlicht worden en heel veel
lampjes maken een prachtige sfeer in de school. Wij gaan richting Kerst. Wij
vieren dan de geboorte van Jezus, een kind van vrede. In deze maandbrief kunt
u al enige informatie lezen over de kerstactiviteiten. Op donderdag 19 december
zullen wij met elkaar in de kerk het kerstverhaal opnieuw horen en beleven. Ik
hoop ook daar veel ouders te zien, om met elkaar de start van dit feest mee te
vieren.
December is een echte feestmaand, maar ook een maand om eens aan een
ander te denken. Niet met presentjes en geschenken, maar met aandacht, een
lief woord, een kaartje, een bezoek.........omzien naar elkaar......de mens zien.....
Ik wens u allemaal een gezellig Sinterklaasfeest en een mooie start naar het
kerstfeest!
Saskia van den Akker
Directeur Pax Christischool

Nieuws van de MR
Maandagavond 25 november heeft de MR vergaderd. Wij hebben de begroting
voor 2014 met de directie doorgenomen evenals de bestuursrapportage van
het 3e kwartaal.
Verder hebben wij gesproken over de Citotoetsen.
De volgende MR vergadering is op maandagavond 13 januari 2014 om 20.00
uur in school.
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Vol verwachting klopt ons hart........
Nog een weekje en dan is het zover. Dan komt de Sint en zijn Pieten een bezoek
brengen aan school. Altijd een enorm leuk feest en wij hebben er echt zin in.
De OR helpt Sinterklaas altijd erg goed en daar wil ik ze ook ontzettend voor
bedanken!
In de gangen en in de lokalen is het gezellig en prachtig versierd, zo gaat de Sint
zich weer helemaal welkom voelen. Geweldig!
Hopelijk vieren veel kinderen met hun ouders pakjesavond op 5 december. Veel
plezier allemaal!

Het duurt nog even, maar toch willen wij als MR-leden iedereen fijne
feestdagen wensen en een gezond 2014.

Overblijfcoördinator
Per 1 december nemen wij afscheid van Agaath Visser als overblijfcoördinator.
Binnen de organisatie is e r voor gekozen om deze taak bij de school neer te
leggen. Juf Carla en juf Saskia worden samen verantwoordelijk voor deze taak.
Wij bedanken juf Agaath natuurlijk voor al haar jaren coördinatorschap, zelfs toen
haar dochter Kaylee niet meer bij ons op school zat.
Wij zullen haar nog wel blijven zien, want zij blijft als overblijfmoeder aan school
verbonden.
Op dit moment is er een groep ouders die de overblijf regelen, maar wij kunnen
echt nog ouders gebruiken. Heeft u interesse? Kom dan eens een praatje maken
met Carla of Saskia om de werkzaamheden en de vergoeding te bespreken. Wij
zien u graag!

Waar parkeert u?
Het parkeren van auto's om de school mag weer wat meer aandacht krijgen. Wij
zien weer veel auto's op plekken waar wij liever niet
willen dat ouders parkeren. Er zijn echt genoeg
plekken, zoek een goed parkeervak!
Op de Eendrachtweg willen wij liever niet dat ouders
parkeren. Hier staan namelijk ouders met fietsen te
wachten op de kinderen. Veel geparkeerde auto's
maakt het onoverzichtelijk en ook gevaarlijk. Parkeer
niet op een bocht of pal naast een oversteekgedeelte.
En dubbel parkeren kan natuurlijk helemaal niet!
De leerlingenraad maakt zich er druk over en gaat de
komende tijd regelmatig controleren. Zij zullen dan ouders wijzen op veilige en
lege parkeerplekken.
Als wij allemaal weer even opletten, dan gaat het zo weer goed en veilig!
Dank u wel voor de medewerking!

Om 8.30 uur willen wij echt beginnen!
U heeft het misschien al gemerkt, maar wij zijn wat strenger geworden met de
aanvangstijd. Leerkrachten gaven aan dat zij tot 8.40 uur bezig waren om alle
leerlingen binnen te hebben.
Wij starten om 8.30 uur. Dan gaat de deur van het lokaal
dicht. Om 8.20 uur gaat de buitendeur open en heeft
iedereen 10 min om binnen te komen en naar het lokaal
te gaan. Om 8.30 uur gaan de buitendeuren dicht. Als
uw kind te laat is, moet u (en uw kind) zich bij de
hoofdingang melden, daar zit een deurbel. Bij 10 keer te
laat, zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te
schakelen. Een voorbeeld: 10 x 5 minuten te laat is bijna
een uur korter onderwijs. Zo redeneert de leerplicht en zij
heeft ook gelijk. De leerkrachten ervaren het heel
onprettig als leerlingen te laat binnen komen, zeker als
ouders dan ook nog iets willen zeggen of bespreken. Als
de deur dicht zit en de juf of meester is begonnen, dan
kunt u niet meer met hen in gesprek. Mocht u dan iets door willen geven, kom
dan naar juf Saskia of juf Carla. Zij zullen een notitie maken van uw opmerkingen
of vraag en brengen dit later naar de leerkracht.
Met elkaar maken wij het beter!

Nieuws van de kleuters
Bijna is het zover dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten bij ons op bezoek komen.
Spannend maar ook heel leuk. Natuurlijk gaan wij ze leuke dingen laten zien.
Vrijdag 6 december is het speelgoedochtend. Wij ruimen de Sinterklaasspullen
op.
Maandag 9 december zijn de klassen omgetoverd in kerstsfeer. In de klas
vertellen wij het kerstverhaal. Wij maken bomen, sterren, ballen en engeltjes.
Over de kerstviering krijgt u nog aparte informatie.
In december komt Aini Jouhara bij ons op school. Zij komt in de groep van juf
Marja en juf Jeannette. Veel plezier bij ons op school.

Versje van de maand:
Ik lag in mijn bedje – toen kreeg ik een droom
Ik was een klein engeltje hoog in de boom
Ik poetste de ballen – ik stofte de piek
En maakte met klokjes een beetje muziek
Ik vlocht in de slingers wat engelenhaar
Ik keek naar de kransjes en at er een paar
Ik klom langs de takken – maar o wat een pech
Één takje was glad en mijn voetje gleed weg
Ik viel naar beneden – ’t was uit met de pret
Ik schrok want ik lag op de grond naast mijn bed.

Nieuws van groep 3
Ik vind het leuk in groep 3, omdat ik schrijven en lezen leuk vind. Ik kan het ook al
goed. Vandaag hebben we "huis"geleerd en met rekenen bussommen met erbij
en eraf.
We zijn aan het dansen voor Sinterklaas. Het heet de Pepernotensamba. Het is
een leuk en makkelijk dansje. Als Sinterklaas komt gaan we optreden.
Van Josefien
We hebben een boot gemaakt en een 3D chocoladeletter. Het was leuk, maar
wel een beetje moeilijk. Er hangen veel tekeningen op de deur en de klas is mooi
versierd. We gaan nog verven en we kijken iedere dag het Sinterklaasjournaal.
Als Sinterklaas op school komt gaan we zingen en dansen. Ik heb er veel zin in.
Van Sabir

Nieuws van groep 7 en 8
TECHNIEK DRIEDAAGSE: Met de groepen 7 en 8 zijn wij naar de Techniek
Driedaagse in Woerden geweest. Er waren workshops
in de branches bouw, elektrotechniek, ICT en licht- en
geluidtechniek. Overal konden de leerlingen op een
speelse manier kennis maken met techniek en hebben
ze bijvoorbeeld lampjes gemaakt.
Woerdense Techniek Talent wil kinderen er op deze
manier bewust van maken dat techniek een onderdeel
uitmaakt van ons dagelijks leven en dat werken in
technische beroepen leuk en interessant is. Kijk op
onze website: www.paxchristi-bodegraven.nl voor leuke
foto’s.

Kerstmis
Sinterklaas is nog niet eens het land uit en wij denken alweer aan kerst. Ook op
de Pax Christi worden dit jaar weer een aantal activiteiten ondernomen rond
Kerst.
Op donderdag 19 december vertrekken wij om 15.30 uur vanuit school richting de
kerk. Daar hebben wij met zijn allen een kerstviering. U bent hierbij van harte
welkom. Wilt u, als u hierbij wilt zijn, achter in de kerk aansluiten? De kleuters
zitten vooraan, opbouwend naar groep 8. Daarachter is nog voldoende plaats
voor ouders.
Na de viering in de kerk vertrekken wij in een lange rij richting school. Wij
verzamelen dan op het schoolplein waar nog een kleine activiteit plaatsvindt. Dit
zijn wij nog aan het organiseren, dus daar kunnen wij u op dit moment nog niet
veel over verklappen.
Daarna gaan alle kinderen naar binnen en naar hun eigen klas voor het
kerstdiner.
Voor de groepen 3 t/m 8 komen er weer intekenlijsten te hangen waarop de
kinderen kunnen aangeven welk gerecht zij verzorgen. Bij de kleuters gaat het dit
jaar iets anders. U wordt hier nog over geïnformeerd.
Het kerstdiner is om 18.45 uur weer afgelopen. U kunt dan evt. uw kind weer
komen ophalen, als het niet alleen naar huis mag.

Hemel en Aarde

De lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan de komende weken over het
onderwerp ‘kind’. Een spannend onderwerp, want we vragen de kinderen na te
denken over iets waar ze zelf middenin zitten. Toch vinden we ‘kind’ een prachtig
onderwerp juist voor levensbeschouwing.
De kinderen staan stil bij de betekenis van groeien. Op wat voor manier gebeurt
dat en wat is er leuk en misschien ook minder leuk aan? Ze denken na over al
die mensen die bij hen horen. Met een verhaal over Aboe Talib die zich over het
weeskind Mohammed ontfermt, denken ze na over de zorg waarmee zij omringd
zijn.
In de Bijbel wijst Jezus de kinderen aan als degenen die als eersten in het
Koninkrijk van God zullen komen. Kinderen hebben een streepje voor. De
kinderen denken na over erbij horen en buitengesloten worden.
Op familiefeesten maakt u het vast wel mee dat de aanwezige kinderen als
magneten naar elkaar trekken. Ze maken hun eigen feestje, scheppen met elkaar
een eigen sfeer aan een aparte tafel, of ergens buiten. Het is wonderlijk en zinvol
tegelijk. Ze oefenen in samenzijn. Dat moeten ze later met veel
verantwoordelijkheid ook kunnen.
Als ouder hopen we allemaal dat onze kinderen goed terechtkomen. Bereiken we
dat door ze als kind van de wereld af te schermen of door hen er juist bij te
betrekken? De kinderen onderzoeken het in een les over Boeddha als kind.
Kinderen dromen vaak over later. En in hun dromen geven ze een beeld van hoe
de wereld worden kan. Ze geven hoop voor de toekomst. Elk kind draagt een
belofte voor de toekomst met zich mee.
Het onderwerp is ook een mooie aanloop naar Kerstmis. Dan gedenken en
vieren we de geboorte van Jezus. Een goddelijk kind. Net als elke familie waar
een kindje wordt verwacht, geloofden Maria en Jozef, en ook de herders en de
wijzen die de stal bezochten, dat dit kind een nieuwe toekomst zou inluiden.

Open Podium

Op vrijdag 20 december zal het kerst open podium 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). Voor alle duidelijkheid; u mag alleen komen kijken naar het
open podium waaraan de groep van uw kind deelneemt en jongere broertjes en
zusjes moeten thuisblijven. Hieronder de tijden wanneer de voorstellingen zullen
zijn.
Om 8.45 uur zijn de volgende groepen aan de beurt: gr 1-2 M/J, 3, 4 en 7-8.
Om 9.30 uur zijn de overige groepen aan de beurt: gr 1-2 M/P, 5-6, 6-7 en 8.

Verjaardagen in december 2013
01-12
02-12
02-12
04-12
05-12
06-12
07-12
07-12
09-12
11-12
12-12
13-12
13-12
14-12
15-12
19-12
22-12
22-12
23-12
28-12
29-12

Marina Tataridou
Abdelwakil Kalleche
Julian Burggraaff
Jessica Hulsbergen
Bastiaan Buist
Maroua El Morabit
Feline Walraven
Nisrine Kalleche
Aart Jan Zaal
Luc Doesema
Lotte Heins
Quinty van Gulik
Tessa van Diemen
Mirnes Sabovic
Aini Jouhara
Chloë de Heer
Daan Ros
Karin Ros
Ian ten Brink
Femke Goedhart
Emily Kersbergen

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