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Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Deze keer geen bericht van de directeur zelf, dat komt volgende maand weer.
Saskia is vorige week geopereerd en haar herstel verloopt volgens plan, maar
voorlopig is zij nog niet op school.
Gelukkig kan alles op school gewoon doorgaan. Alle groepen zijn druk met het
maken van de Cito toetsen naast het gewone werken in de groep.

telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089

Fruit

De afgelopen maanden hebben wij via schoolfruit.nu iedere week gratis
schoolfruit ontvangen. Dit loopt nog enkele weken door tot de voorjaarsvakantie,
daarna pakken wij ons ‘oude’ schema weer op en mogen de kinderen weer zelf
fruit en koek meenemen. De week ziet er dan als volgt uit:
maandag
fruit
dinsdag
koek
woensdag
fruit
donderdag
koek
vrijdag
fruit

Verloren

Rob uit groep 5-6 is zijn gymbroek kwijtgeraakt. Wie heeft hem gevonden? Het is
een lange zwarte sportbroek van Adidas maat 152. Wie de broek heeft
gevonden, mag deze bij meester Werner brengen.

Fietsen op de stoep
Ook bij onze school zijn er kinderen die met de fiets naar school komen. Dat is
natuurlijk geen probleem; wat wel een probleem kan worden is dat er door heel
veel kinderen en zelfs ook door ouders over de stoep gefietst wordt. Wij
verzoeken iedereen vriendelijk, doch dringend, om dit niet meer te doen. De
stoep is om op te lopen en de straat om op te fietsen. Pas bij de ingang van de
fietsenstalling mag je de stoep op.

info.pax@degroeiling.nl
website

www.paxchristibodegraven.nl
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Voor groep 8 is februari nog wat extra cito-activiteit. In de week voor de
voorjaarsvakantie zal op dinsdag-woensdag-donderdag (11-12-13 februari) de
eindcito worden afgenomen. Een spannende activiteit, waar door de media altijd
erg veel druk op werd gelegd. Jongens en meiden in groep 8: wees je zelf, maak
de toets in alle rust en zet ‘m op! De juffen en meesters hebben alle vertrouwen
in jullie!

e-mail:

Carnaval
Het duurt niet lang meer en dan barst het feestgedruis
weer los. Niet alleen in het zuiden van ons land, maar ook
op de Pax Christischool.
Carnaval zal dit jaar gehouden worden op vrijdagavond
28 februari. Noteert u dit alvast in de agenda. Informatie
over de invulling van de avond volgt later. Verkleed
komen hoort er natuurlijk wel bij die avond.

Huiswerkbegeleiding
Stichting Bousa heeft een start gemaakt met de huiswerkbegeleiding binnen
onze school. In overleg met de leerkrachten zijn enkele leerlingen aangemeld en
zo is er voortaan elke woensdag- en vrijdagmiddag huiswerkbegeleiding in de
Pax. De leerlingen zullen hierbij geholpen worden door een studente van de
Pabo. Heel veel succes allemaal.

Nieuws van de MR
Maandag 13 januari heeft de MR de eerste vergadering in het nieuwe jaar gehad.
Als eerste zijn we blij met de 2 nieuwe fotoborden die bij beide ingangen hangen.
We hebben nog gesproken over de begroting die inmiddels vastgesteld is.
Daarnaast is het Schoolondersteuningsprofiel aan de orde geweest. Dit is een
document waarin een beeld wordt gegeven van de mogelijkheden en grenzen die
de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften.
Onze volgende vergadering is op maandag 3 maart om 20.00 uur in school.

Nieuwe en vertrokken leerlingen
In groep 4 hebben er enige wisselingen plaatsgevonden. Colin is naar een
andere school gegaan waar hij in kleinere groepen les zal krijgen. Wij wensen
hem daar heel veel succes.
Dan is er ook een nieuwe leerlinge gekomen: Mirthe van den Akker. Hartelijk
welkom Mirthe en veel plezier bij ons op school.

Nieuws van de kleuters
De nationale voorleesdagen zijn bijna voorbij. Veel aandacht is weer besteed aan
het voorlezen. Nu gaat het er om dat we dit voorlezen volhouden. Op school gaat
dat lukken, bij u thuis ook?
Wij hebben bezoek gehad van juf Marion van de bibliotheek. Zij heeft ons leuke
boeken laten zien en voorgelezen over krokodil. Ze heeft voor ons ook Bruno, de
logeerbeer, meegenomen. Bruno mag de komende weken een nachtje slapen bij
alle kinderen van de klas. Als Bruno komt logeren wil hij graag voorgelezen
worden. Ook heeft hij een schriftje bij zich waarin kort opgeschreven kan worden
wat uw kind met Bruno beleeft. Uw kind mag er een tekening bij maken. Als
Bruno bij iedereen is geweest gaat hij weer terug naar de bibliotheek.
Veel kinderen zijn al lid van de bibliotheek. Is uw kind nog geen lid??? Dan snel
naar de bibliotheek gaan om een abonnement te halen. Zo kunt u samen
regelmatig nieuwe boeken uit gaan zoeken. Een abonnement voor kinderen
onder 18 jaar is gratis.
Gisteren zijn wij begonnen aan het project “Sneeuw en ijs”. Wij
houden ons bezig met winterkleren, jassen en wanten,
uitglijden, het koud hebben, de slee, binnen bij de verwarming
spelen, wat is sneeuw en wat is ijs, hoe gaat bevriezen en
smelten, zorg voor dieren in de winter. Ook ontdekken wij dat op
de Noord- en Zuidpool altijd ijs en sneeuw zijn.
Liedje van de maand:
Het is er altijd winter, op de Noordpool.
Er ligt veel sneeuw en ijs, op de Noordpool
Trek je dikke jas aan, op de Noordpool.
Doe je wollen muts op, op de Noordpool.
Refrein: ijs, ijs, ijs. Overal ligt ijs. Nee geen vanille- of aardbeienijs
Maar veel sneeuw en bevroren waterijs.
Er wonen heel veel eskimo’s, op de Noordpool.
Die wonen in een iglo, op de Noordpool.
Dat is een huis van ijs, op de Noordpool.
Het is een lange reis, naar de Noordpool.
Refrein
We gaan sneeuwballen gooien, sleetje rijden, lekker schaatsen.
Hé kijk uit, anders glij je uit…..Au!!
Refrein

In de groep bij juf Martine en juf Paulien komen Timo Huijboom en Sophie
Bezemer.
Veel plezier bij ons op school.

Nieuws van groep 4
Wij begonnen met het godsdienstproject: Lach. Er zijn verschillende manieren
van lachen, bij voorbeeld een binnenpretje. Toen de juf vroeg wat een
binnenpretje was, zei een kind: "een soort Kindereiland!" Toen had de juf een
binnenpretje.
De voorbereiding voor de Eerste Communie is inmiddels in volle gang. In de klas
worden de bijbehorende bijbelverhalen voorgelezen. De Eerste Communie is op
zondag 27 april om 11 uur. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te
wonen. Donderdag 13 februari gaan we om 9 uur 's morgens met de klas een
kijkje nemen in de kerk. Dan is er om half 9 geen groepslezen.
Wij hebben op 22 januari het voorleesontbijt gehad. het was gezellig, leerzaam
en lekker. Meester Werner kwam ook nog voorlezen. Hij had een enorme
knuffelbeer bij zich.
Donderdag 30 januari gaan we met de klas naar de kinderboerderij in Gouda.

Nieuws van groep 1-2 M/P
Na de kerstvakantie begonnen wij het jaar gezellig met een bezoekje aan de
opa's en oma's in de Vijverhof.
Wij hebben daar samen met dansjuf Elfrieda de bewoners verrast met een
dansoptreden.
De opa's en oma's vonden het erg mooi en sommigen deden zelfs een klein
beetje mee.
Na afloop kregen wij limonade en een lekker koekje en een mooi applaus!

Nieuws van de Verkenners
Bij de Verkenners ‘verkennen’ we allerlei dingen. Zoals nieuwe talen en
technieken. Nu zijn we bezig met Spaans. Ook waren we de laatste weken bezig
met Missie Mars, waar we in groepjes moesten uitzoeken hoe je kon overleven
op Mars. Nu moet ieder groepje een presentatie houden over wat ze hebben
uitgezocht over Mars. Maar dat doen we niet alleen bij de Verkenners. Ook
houden we ons bezig met techniek. Daarom doen we elk jaar mee met het
Techniek Toernooi in Arnhem. Soms filosoferen we ook, of lossen we puzzeltjes
op. We leren ook leren bij de Verkenners, dat vooral omdat de meeste kinderen
bij de Verkenners niet tot weinig moeten leren voor dingen op school. Juf Wil
helpt ons hierbij, zij geeft ook ‘de les’ bij de Verkenners.
Simone Danes

Nieuws van de leerlingenraad
De leerlingenraad is bezig met een fietsen actie.
Waarbij ze fietsen controleren. En als je fiets verkeerd staat , dan
krijg je een rood papiertje . En daar staat op:
Fiets goed parkeren!
Dat is een waarschuwing. Je mag het niet weggooien .
Het is belangrijk dat de fietsen goed staan. De auto’s
worden ook gecontroleerd. Dus ouders let op je auto hoe je parkeert.
Groeten namens de leerlingenraad,
Fathi en Sterre

Nieuws van de OR
Sinterklaasfeest, Kerstviering, Drie Koningen cakejes, carnaval, Pasen en zo nog
veel meer activiteiten worden door de OR georganiseerd. De vrijwillige bijdrage,
waarvoor u deze week de factuur heeft ontvangen, wordt gebruikt voor deze
activiteiten. Dit geld is hard nodig!
Ieder kind wil graag een cadeautje van de Sint en een gezellig feestje met Kerst,
Pasen en Carnaval en natuurlijk het spetterend eindfeest aan het eind van het
schooljaar. Dus maak de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over.

Nieuws van de parochie
Op zondag 2 februari 11.00 uur vieren wij Maria Lichtmis. In
deze feestelijke familieviering zullen de dopelingen van het
afgelopen jaar worden ontvangen, de ouders van deze
kinderen zullen de naam van hun kind laten horen aan de
geloofsgemeenschap.
De viering wordt opgeluisterd door het kinderkoor en het
herenkoor. Voor de allerkleinsten is er crèche en voor de
grotere kinderen is er kinderwoord dienst.
Voorganger in de viering is diaken Vrijbrurg.
U bent allen van harte welkom.

Verjaardagen in februari 2014
01-02
02-02
03-02
06-02
10-02
10-02
14-02
16-02
19-02
21-02
22-02
23-02
24-02
25-02
26-02

Bilal Bakkali
Giovanni Hermenet
Iris Burggraaff
Robin van der Endt
Quinty Knikker
Rishelle Appel
Lina Abarkan
Dune Zwijnenburg
Simone Danes
Mohammed Ahrouch
Chiara Terpstra
Timo Huijboom
Sander Twaalfhoven
Hafsa El Bouhassani
Sophie Bezemer

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

Van harte gefeliciteerd!!

februari 2014
Week 6
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Maandag 10

Week 8

Maandag 17

Week 9

Maandag 24

Vakantie
Dinsdag 4

Dinsdag 11

Dans gr. 1 t/m 4

Dinsdag 18

Dinsdag 25

Vakantie

Groep 8 Eindcito
Woensdag 5

Woensdag 12

Groep 8 Eindcito

Donderdag 6

Donderdag 13

Groep 4 bezoekt de
kerk

Woensdag 19

Woensdag 26

Vakantie

Donderdag 20

Vakantie

Donderdag 27

Voorstelling
Kunstmenu Tetris
groep 7-8 en 8

Groep 8 Eindcito
Vrijdag 7

Vrijdag 14

Valentijnsdag

Vrijdag 21

Vakantie

Vrijdag 28

Voorstelling
Kunstmenu Tetris
groep 6-7
Carnaval in de avond

Zaterdag 8

Zaterdag 15

Zaterdag 22

Zaterdag 1 maart

Zondag 9

Zondag 16

Zondag 23

Zondag 2 maart

