Maandbrief januari 2014

Nieuws van de directie
adres

Namens het team wens ik alle ouders, leerlingen en bekenden een goed en
gezond 2014. Wij hopen dat iedereen een goede start heeft gemaakt.
Maandagochtend hebben wij met een grote groep ouders koffie of thee
gedronken en elkaar een goed 2014 gewenst. Ook hebben veel ouders, die niet
in de gelegenheid waren om te komen, mij de hand geschud. Fijn om deze
betrokkenheid te voelen. Ik zeg en schrijf het al heel vaak, maar onderwijs maak
je samen en daar hebben wij elkaar voor nodig! Ook in 2014 !

In januari praten mensen vaak over goede voornemens. Op school kijken wij
vaak naar de activiteiten die de komende maanden gaan plaatsvinden, de lessen
en onderwerpen die behandeld gaan worden, de Cito’s die afgenomen gaan
worden………..
Kerstversiering eruit, is de school dan kaal? Bij de kleuters zag ik dat het
postkantoor al weer opgebouwd is in de gang. Beide groepen gaan praten over
de post. De groepen zijn vanmorgen ook alweer hard aan het werk. Onderwijs
gaat gewoon door, dat is fijn om te zien!
Fijne januari-maand en misschien toch nog een beetje winter deze maand?
Saskia van den Akker
Directeur Pax Christischool

Overblijfouders
Als eerste wil ik een paar ouders bedanken. Zij hebben aangegeven te stoppen
met het overblijfwerk. Ik wil Agaath, Marcha en Suzanne bedanken voor alle
goede zorgen en inzet voor de lunchtijd van onze leerlingen. Onwijs bedankt!
Wij kunnen nog ouders gebruiken die willen helpen bij de overblijf. Heb je
interesse, kom dan langs bij Carla of Saskia.

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Daarnaast wil ik iedereen vragen om meer aandacht voor elkaar te hebben.
Elkaar met respect te behandelen en om te zien naar elkaar. Over dit onderwerp
zullen wij elkaar nog spreken op een thema-avond voor ouders. Ook de
leerlingen zullen hier mee bezig gaan!

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Vrijwilligerswerk
Leuk en zinvol vrijwilligerswerk: voorlezers gezocht!
In Bodegraven-Reeuwijk is in september 2013 een leuk nieuw project gestart, De
VoorleesExpress. Vrijwilligers lezen daarin wekelijks thuis voor aan kinderen met
een taalachterstand. Het samen (voor-)lezen zorgt voor plezier in het gezin en
bevordert de taalontwikkeling. Dat geeft de kinderen een steuntje in de rug als ze
naar de peuterschool of basisschool gaan. Ook krijgen de ouders een voorbeeld
waardoor ze na afloop van het project zelf verder kunnen gaan met voorlezen en
andere taalstimulerende activiteiten.
Voorlezen bij de VoorleesExpress is een
afgebakend traject: je leest 20 keer voor,
daarna stopt het. Je krijgt een training
interactief voorlezen van de bibliotheek en
wordt goed begeleid door een coördinator.
Je kunt samen met andere voorlezers
ervaringen en tips uitwisselen. Maar het
belangrijkste: je maakt een kind ontzettend
blij en geeft het kind en de ouders vaardigheden en daardoor zelfvertrouwen. Het
is een unieke en verrijkende ervaring!
Naast de functie van voorlezer kun je ook coördinator worden. Je begeleidt dan
vijf voorlezers en vijf gezinnen. Je organiseert bijeenkomsten met je voorlezers
en helpt het gezin om het voorlezen een plek te geven. Daarvoor krijg je een
aparte training. Als je werkervaring zoekt, een stageplek of je vindt het leuk om te
organiseren, dan is dit echt iets voor jou.
Je kunt contact opnemen met de projectleider in Bodegraven-Reeuwijk, Wieneke
Icke, per mail: bodegraven@voorleesexpress.nl, of telefoon: 06 444 10 976.
Informatie op internet: www.bousa.nl en facebook.com/BureauBousa. Tot ziens
bij de VoorleesExpress

Om 8.30 uur willen wij echt beginnen!
Over goede voornemens gesproken? De eerste dag vergeten wij de schoolbel
aan te zetten, maar waren veel leerlingen op tijd aanwezig. Nog niet allemaal.
Dus morgen maken wij een nieuwe start. De schoolbel staat weer aan en jullie
komen allen op tijd binnen! Om 8.30 uur willen wij echt beginnen!!!!

Luizencontrole
Woensdag 8 januari a.s. vindt de grote luizencontrole plaats voor de gehele
school. Wij verzoeken u dringend om deze dag het haar van uw dochter niet in te
vlechten en in het haar van uw zoon niet veel gel te doen.
Dit bemoeilijkt het luizenpluizen. Alvast bedankt.

Nieuws van de kleuters
Wij starten het nieuwe jaar met het thema “Post”. Tijdens dit thema komen
verschillende manieren waarop wij elkaar berichten sturen aan bod. Een kaartje,
een brief, maar ook sms berichten. De
kinderen volgen de weg van het maken van
een kaart tot en met het lezen van die kaart
door de ontvanger. Ze maken wenskaarten en
bedenken welke tekst er op moet komen. De
adressering van de post wordt besproken en
de kinderen maken hun eigen huisnummer na.
Spelenderwijs ontdekken de kinderen wat er
allemaal op het postkantoor gebeurt. Ze
wegen pakketjes en onderzoeken of alle
brieven wel door de brievenbus passen. De postbode brengt niet alleen brieven
en kaarten maar ook pakketjes. Waar komen die vandaan en wat zit erin? De
kinderen onderzoeken de zwaarte van postzakken.
De kinderen mogen hun eigen brievenbus maken. Daarvoor hebben wij
dozen nodig ter grootte van een schoenendoos voor kinderschoenen. Wie
heeft dozen voor ons?
Woensdag 22 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Omdat wij lezen zo
belangrijk vinden besteden wij hier ook aandacht aan. Op welke manier wij dit
doen hoort u nog van ons. Maandag 27 januari komt er iemand van de
bibliotheek iets vertellen over boeken en natuurlijk ook voorlezen.
In januari komen Koen van den Boogaard en Cas Westenbroek in de groep bij
juf Martine en juf Paulien. Bij juf Marja en juf Jeannette komt Rayane El Kadouri.
Welkom en veel plezier bij ons op school.

Liedje van de maand:
Ik schrijf jou een brief, want ik vind je lief.
Ik schrijf met een mooie pen alle lieve woorden die ik ken.
Ik stop ‘m in een envelop, plak er een postzegel op,
Schrijf je naam, adres en postcode, dan kan hij naar de brievenbus en de
postbode.
Postbode, breng je een brief naar m’n lief?
Postbode, want het is mijn hartendief.
Graag willen wij uw hulp vragen bij het volgende. Onze lokalen zijn toe aan een
frisse nieuwjaarsschoonmaak. Uiteraard worden de lokalen dagelijks
schoongemaakt, maar niet alles komt daarbij aan bod. Wij zoeken een aantal
mensen die ons willen helpen bij het schoonmaken van de kasten en de hoeken.
Het grotere werk dus, niet de kleine materialen uit de kast.
Wij willen dit keer een schoonmaakochtend houden, onder schooltijd op
woensdag 15 januari. Wilt u alstublieft zelf een emmer en een
schoonmaakdoekje mee nemen...
Het lokaal van juf Marja, juf Jeannette en juf Linda willen wij van 8.30 tot
ongeveer 10.15 uur schoonmaken, voor het lokaal van juf Paulien en juf Martine
zoeken wij hulp van 10.30 tot 12.15 uur.
U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten en er hangt een briefje op de deur van
de groepen.
Alvast enorm bedankt!
De leerkrachten van groep 1-2

Hemel en aarde

Na een feestmaand en twee weken kerstvakantie pakken we het gewone leven
weer op. Het duurt nog even voor de lente zich aandient In de tussentijd kunnen
we wel wat vrolijkheid gebruiken. Lach is de komende weken het onderwerp in de
lessen levensbeschouwing.

Lach is in deze lessen een serieus onderwerp met een vrolijke ondertoon. In
religieuze tradities is levensvreugde een belangrijke kwaliteit. In een Bijbelverhaal
moet Sara lachen bij het idee dat ze op hoge leeftijd nog een kind zal krijgen. Als
het zover is, noemt ze hem Isaak, kind van de lach. Hindoes verbinden zich met
levensvreugde in een lachmeditatie. Het beeld van een lachende Boeddha
getuigt van zijn verlichting. Het gaat er in deze lessen niet om dat alles met een

lach kan worden afgedaan. Verdriet of ziekte kunnen diepe sporen nalaten. Een
begrijpende glimlach of de lach van een CliniClown kunnen enorm opbeuren.
Een lach getuigt van een goede geest. We willen met de kinderen de kracht van
de lach ontdekken.
De combinatie humor en geloof is niet altijd even gelukkig. Dat maakt het
onderwerp spannend. Daar willen we met de kinderen over nadenken. Wat
maakt het verschil tussen leuke en beledigende grappen? Ook is er verschil
tussen uitlachen en samen lachen. Samen lachen om een goede grap kan ook
een krachtige verbinding scheppen. Maar als een kind door de groep wordt
uitgelachen, voelt het zich gekleineerd en buitengesloten. We onderzoeken met
de kinderen het verschil tussen lachen met en uitlachen.
In de lente worden vrolijke feesten gevierd. Feesten die moeilijke
omstandigheden helpen relativeren en zo verbondenheid scheppen. Belangrijke
voorbeelden zijn het joodse Poerimfeest, het Hindoestaanse Holifeest en het
christelijke carnaval. We laten de kinderen ermee kennismaken en hopen ze iets
mee te geven van de feestvreugde.

Wij zijn een katholieke school en zullen natuurlijk
aandacht besteden aan Carnaval. Dit jaar hebben
wij een echte Carnavalsdisco op vrijdagavond 28
februari. Daar horen jullie in de volgende
maandbrief meer over!
Begin de dag met een dansje
Begin de dag met een lach
Wie vrolijk kijkt in de morgen
Die lacht en danst de hele dag

Schoolvoetbaltoernooi

Donderdag 2 januari hebben enkele van
jongens van groep 8 meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi in de Mammoet in
Gouda.
Zij moesten drie wedstrijden spelen en
hebben deze met 4-0, 8-1 en 5-0
gewonnen. Dit betekent dat zij door zijn
naar de finale. Deze vindt plaats in de
voorjaarsvakantie.
De leerlingen uit groep zeven die
meededen zijn superknap 2e geworden in
de poule. Die gingen helaas niet door naar
de volgende ronde.

Verjaardagen in januari 2014
04-01
06-01
06-01
08-01
12-01
12-01
14-01
16-01
17-01
17-01
17-01
19-01
19-01
22-01
22-01
23-01
24-01
26-01
26-01
28-01
29-01
31-01
31-01
31-01
31-01

Savo Ahmad
Soufiane El Bouhassani
Sterre Mos
Menno van Veen
Sam Bakker
Yasmina Kalleche
Jesse Glismeijer
Robin Glismeijer
Kevin Tammer
Maxime Raaphorst
Nordin Oppedijk
Koen van den Boogaard
Frank Witteveen
Chris Groenendijk
Yonis Adan Farah
Nisrine Kuhich
Rayane El Kadouri
Jack de Groot
Jeffrey Siekman
Cas Westenbroek
Renzo van Kooten
Ivano Jacob
Laura Twaalfhoven
Max Bakker
Roan Verhaar

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

Van harte gefeliciteerd!!
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Week 2

Maandag 6
8.30 uur koffie/thee
voor Nieuwjaar voor
ouders

Pax Christischool
Week 3

Maandag 13

Week 4

Week 5

Maandag 20

Maandag 27

Dinsdag 21

Dinsdag 28

Woensdag 22

Woensdag 29

MR 20.00 uur

Driekoningen
Dinsdag 7

Dinsdag 14

10.30 uur kleuters
dansen in Vijverhof

Woensdag 8

Woensdag 15

Luizencontrole

OR 20.00 uur

Donderdag 9

Donderdag 16

Donderdag 23

Donderdag 30

Vrijdag 10

Vrijdag 17

Vrijdag 24

Vrijdag 31

Zaterdag 18

Zaterdag 25

Zaterdag 1 febr.

Dans groep 5 t/m 8

Zaterdag 11

Schaaktoernooi
Zondag 812

Zondag 19

Zondag 26
Vormsel 11.00 uur
Jozefkerk in Gouda

Zondag 2 febr.

