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De lente komt eraan! Het is bijna maart!
Ook ik ben weer op school te vinden. De operatie aan mijn oor is goed gegaan,
maar de genezing verloopt nog niet voorspoedig. De komende weken probeer ik
iedere dag aanwezig te zijn, maar nog niet fulltime.
Ik wil iedereen bedanken voor de mailtjes, berichten en kaartjes tijdens mijn
afwezigheid. Daar knap je van op!

(0172) 651 089
e-mail:

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Soms krijg ik de vraag of de leerkrachten dan ook vrij zijn of wat wij dan doen. Zo
heeft een idee wat ons programma is. Een studiedag voor de teamleden is voor
de leerlingen dus een vrije dag, maar voor leerkrachten zeker niet!
Ik kreeg vorige week post van de voedselbank. Zij bedankte alle leerlingen en
ouders voor de vele producten die ingeleverd waren voor de kerst. Zij hebben
heel veel gezinnen kunnen ondersteunen hierdoor. Ik breng dit bedankje graag
aan u over. Wij vonden het belangrijk om deze gezinnen te steunen. De kinderen
in deze gezinnen hebben niet voor de situatie gekozen en daarom hebben wij dit
project samen met de OR gesteund! Nogmaals bedankt!

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.

(0172) 613 405
faxnummer
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Woensdag 5 maart hebben wij studiedag met het team. De leerlingen zijn dan
vrij. Met het team gaan wij de volgende onderwerpen bespreken:
 Nieuwe taalmethodes bekijken (wat past goed bij de Pax en onze leerlingen),
voor 2014-2015 staat een nieuwe taalmethode op de planning;
 juf Wil, onze hoogbegaafdencoördinator evalueert met de teamleden over de
verkenners, de extra ondersteuning aan leerlingen in de groep en nieuwe
ontwikkelingen binnen haar vakgebied;
 De cito’s zijn allemaal weer afgenomen en met elkaar kijken wij naar de
resultaten. Wat ging goed, wat kan beter, waar is actie nodig. Dit doen wij
met het hele team, omdat wij van mening zijn dat wij met elkaar
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen en de voortgang
van de school

Medicijnen op school
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Het is fijn om te merken dat de school gewoon doorgaat als je er niet bent! De
leerkrachten werken goed samen en het management team neemt de zaken
goed over. Dat geeft een goed gevoel! De school draait goed!

Ik schrijf dit stukje met de zon op mijn rug. Heerlijk dat lentezonnetje! Hopelijk
komen er nog meer van deze mooie dagen in maart!

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Verder krijgen wij steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele
keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het
geven van medicijnen, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.
De school aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal
verantwoordelijkheden, maar leerkrachten zijn niet bekwaam om alle medische
handelingen te verrichten. De Pax Christischool heeft een protocol voor het
toedienen en vertrekken van medicijnen aan kinderen. Hieronder kunt u een
korte samenvatting vinden.
De drie te onderscheiden situaties zijn:
• Het kind wordt ziek op school
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek
• Medische handelingen.
De eerste situatie laat de school en de leerkracht geen keus. De leerling wordt
ziek of krijgt een ongeluk en de leerkracht moet direct bepalen hoe hij/zij moet
handelen. Graag zijn wij dan op de hoogte van eventuele bijzonderheden zoals
een allergie. Hiervoor hebben wij het formulier ‘Toestemming medisch handelen’
en vragen wij aan ouders om deze in te vullen en bij de directie in te leveren. Wij
verzamelen alle formulieren, zodat wij bij noodgevallen deze informatie kunnen
raadplegen.
Bij de tweede en de derde situatie kan de school kiezen of zij wel of geen
medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een
medische handeling. Voor de leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen
uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Mocht u willen dat de school
medicatie toedient bij uw kind, dan vragen wij u het formulier ‘Toestemming
Medicijntoediening’ in te vullen. Dit formulier neemt u mee naar de leerkracht en
de leerkracht kan dan bepalen of hij/zij daar bekwaam is om deze handeling te
verrichten. In praktijk gaat het vaak om structurele medicatie(bijv. een pufje) of
een tijdelijke medicatie (antibiotoca, paracetamol).
In de bijlagen vindt u de twee betreffende toestemmingsformulieren. Deze
formulieren liggen ook in het zwarte bakje op de rode bar naast de teamkamer.
Wij zien graag het formulier “medisch handelen’ terug voor 1 april 2014.

Lekker sporten met Bravo
Maandag 3 maart start de Bravo activiteit: “Sporten met de Buurtsportcoach”.
Onder leiding van buurtsportcoach Vivian van den Herik kunnen kinderen op een
leuke en sportieve manier sporten.
Sporten is leuk en vooral gezellig. Tijdens de sportmiddagen worden er
verschillende groepsspellen gedaan waarbij je flink zult moeten rennen en ook
moet samenwerken met de andere kinderen in je team. Je leert nieuwe kinderen
kennen en je speelt met vrienden een spel op een andere manier dan je gewend
bent. Nieuwsgierig geworden? We kunnen nog wel wat enthousiastelingen
gebruiken. Doe ook mee en kom maandag om 16.00 uur naar de sporthal de
sporthoeve. Je kunt je aanmelden via Bravo@evertshuis.nl. De activiteit vindt
plaats op maandag 3, 10, 17 en 24 maart. De kosten bedragen € 5.00 voor alle
vier de bijeenkomsten. Meer informatie: 0172-618484.

Koningsspelen
Hoewel het nog even weg is, hebben wij toch al enige informatie voor u.
Natuurlijk doet de Pax Christischool mee met de Koningsspelen op vrijdag 25
april a.s. Deze dag wordt onze sportdag.
Hoe de invulling van het programma er uit gaat zien, is nog niet bekend. Maar
wat wij u al wel vast mee willen geven is dat de sportdag duurt van 8.30 uur tot
12.30 uur. De kinderen zijn de middag vrij.

Hoofdluis
Goed nieuws!!! Ook na de voorjaarsvakantie is er weer een controle geweest
door onze hard werkende luizenmoeders. Zij en wij zijn blij jullie te laten weten
dat de hele school luizenvrij is.
Luizenmoeders bedankt!

Nieuwe leerling
In maart komt Stan van den Akker in de groep bij juf Martine en juf
Paulien. Wij wensen Stan veel plezier op school!

Voetbaltoernooi
Donderdag 20 februari mochten de jongens van groep 8 van de Pax
Christischool meedoen aan de finale van het schoolzaalvoetbal toernooi. In de
kerstvakantie hadden ze al de voorrondes gespeeld en van de 32 scholen gingen
er 8 door naar de finale in de voorjaarsvakantie. Daar hoorde de Pax Christi
school dus bij.
Deze wedstrijden gingen er wel anders aan toe. Daar waar ze in de voorrondes
alles makkelijk wisten te winnen waren deze wedstrijden veel meer aan elkaar
gewaagd. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de Cirkel 2 uit Gouda. Het
was een spannende wedstrijd. In de 4e minuut werd het 1-0 voor de Pax. Daarna
was de Pax veelvuldig in de aanval maar de keeper van de Cirkel(hij speelt bij
Excelsior Rotterdam) hield zijn doel goed schoon. Eindstand 1-0. De 2e wedstrijd
ging tegen de Carillon eveneens uit Gouda. Deze eindigde in een 1-1 gelijkspel.
Hierdoor was de Pax Christi eerste in de poule en speelde in de finale om de
eerste en tweede plaats.
De finale was tegen de Cirkel 1. De mannen begonnen zeer goed en kwamen al
snel op 1-0 voor. Mooie acties en goed samenspel was van groot belang. Toch
kwam de cirkel al vrij snel terug 1-1. Door een zeer mooie 1mansaktie van een
van de mannen van de Pax werd het 2-1, maar toch kon de Cirkel weer terug
komen. Naar 10 minuten was de stand 2-2 en dus gingen ze verlengen. Ook dit
bleef gelijk en dus moesten er penalty’s genomen worden. Helaas deden de
mannen van de Cirkel het net iets beter en dus werd de Pax tweede. Een
prachtige prestatie.

Op de foto van links naar rechts boven: Coach Miranda van Someren, Bram van
Rijswijk, Mirnes Sabovic, Achmed Bashir Omar, Soufiane El Bouhassani en
Anass Abarkan.
Onder: Max Spithout, Abdelwakil Kalleche en Cas Verlaan.

Nieuws van de kleuters
Wij gaan de komende weken werken over het thema “Eten”.
Iedereen moet eten, elke dag opnieuw. Wij eten iedere dag, maar wat eten wij
eigenlijk allemaal op een dag en wanneer eten wij dit dan? Welk eten is lekkere
en welk eten is gezond? Waar ga je naar toe als je eens buiten de deur wilt eten?
Spelenderwijs onderzoeken de kinderen waar voedsel vandaan komt en waar het
blijft nadat je het in je mond gestopt hebt. Ook kunnen ze spelen in het
restaurant: als kok, ober, serveerster of gast.
Liedje van de maand:
Zeg weet je wat ik lekker vind? Het lekkerste van allemaal?
Weet jij wat ik het lekkerste vind van allemaal?
Tomatensoep met balletjes en van die dunne sliertjes.
Spaghetti met een rode saus, een pizza uit de oven.
Spinazie of andijvie met het draadjesvlees van oma.
Een appelflap, een slagroomsoes, een groot glas
limonade.
En weet je wat zo grappig is? Dat lust ik allemaal.

Nieuws van groep 6-7
Hallo,
Wij zijn groep 6/7 In onze klas zijn al boekbesprekingen en spreekbeurten.
Elke dinsdag is er een boekbespreking en een spreekbeurt.
We hebben ook een project in de klas dat we van de bibliotheek hebben
gekregen .Het heet “Kraak de code”
Het gaat als volgt: Er is een kluis met een verassing erin en als je een boek uit
hebt moet je een een verslag maken. En dan krijg je een strookje van de meester
of juf.
Op dat strookje staat welke blz, welke regel en welke letter.
Dan krijg je een letter eruit en dat moet je op je strookje schrijven.
Als alle strookjes op zijn,dan moeten de letters een woord vormen en dat is de
code van de kluis.
Zo kan de kluis geopend worden.

Hoi,
Wij zijn in de groep met veel dingen bezig.
Vandaag hebben wij weer voor het eerst techniek gedaan. Jammer dat niet alle
dozen compleet waren.
we hebben geknutseld over de olympische spelen.
Vrijdag gaan we met de hele klas naar een
dansvoorstelling. We gaan er op de fiets heen.
Groep 7 is al druk aan het oefenen voor het
verkeersexamen. Iedere donderdag gaan we samen met de
andere groep 7 oefenen. Dit doet juf Colynda met ons.

Nieuws van de OR
Beste ouders,
Financiën Oudervereniging Pax-Christi 2012-2013:
Na wat opstartproblemen en het neerleggen van de werkzaamheden van onze
penningmeester vorig jaar hebben wij toch gelukkig definitief het jaar 2012-2013
kunnen afsluiten.
Zoals toegezegd tijdens de jaarvergadering van de Oudervereniging afgelopen
najaar ziet u hierbij een overzicht van het financieel jaarverslag en de
bevindingen van de kascontrole commissie.
De kascontrole is uitgevoerd op 5 februari 2014 jl. namens alle ouders/leden door
Martin Glismeijer en Margot Lourens, bijgevoegd hun bevindingen.
Het gehele financiële dossier 2012-2013 van de Oudervereniging ligt ter inzage
vanaf 1 April 2014 in de directiekamer.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen via de mail aan
or.pax@degroeiling.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Oudervereniging Pax Christi

PAX CHRISTI
OUDERVERENIGING
Financieel overzicht 31 aug
2013
Omschrijving

Begroting Resultatenrekening 12/13
2012/2013
debet
credit

Balans per 31 augustus
2013
debet

credit

Balans
Kapitaalrekening
Resultaat 2011/2012

8.154,56
0,00

ING 8982751 betaalrekening

4.077,98

ING 8982751 spaarrekening

6.781,40

Kruisposten

0,00

Te ontvangen ouderbijdragen

1.628,00

Overige te ontvangen posten

0,00

Te betalen leermiddelen

3.404,00

Overige te betalen posten

729,39

Onbekende betalingen

0,00

Resultatenrekening
Leermiddelen
Ouderavond
Sportdag
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Kamp
Paasviering
Contributie NKO
Attenties
Vergaderkosten/admin.

4.500,00
500,00
500,00
450,00
300,00
500,00
350,00
150,00
150,00
100,00

3.404,00
438,88
500,00
423,85
274,97
500,00
328,21
159,39
106,49
83,49

Kosten eindfeest
Kosten bank
Overige/onvoorzien/schoolgids
Ouderbijdragen
rente bank
Resultaat
Totaal

400,00
150,00
1.000,00

368,54
118,76
262,12

-9.000,00
-200,00

6.995,00
173,13

150,00
0,00

199,43
7.168,13 7.168,13

Bodegraven, 5 februari 2014

Hierbij verklaart de kascontrolecommissie bestaande uit Margot Lourens en
Martin Glismeijer dat zij op 29 januari 2014 de financiële cijfers en begroting over
het schooljaar 2012/2013 van de Oudervereniging Pax Christi inclusief de
bijbehorende kasstukken heeft gecontroleerd.
De commissie heeft geconstateerd dat;
a. de kasstukken compleet en in overeenstemming zijn met de werkelijkheid,
b. het saldo op de ING bankrekening en ING spaarrekening overeenkomt
met de bankstukken,
c. balans en resultatenrekening gezien en akkoord zijn,
d. begroting sluitend is.
De commissie heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen en keurt daarmee de
financiële administratie en de afgelegde verantwoording van de voorzitter goed.
De commissie adviseert om in de eerstvolgende bestuursvergadering het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode
1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013.
Getekend op 5 februari 2014,

Margot Lourens

Eva Jansen, Voorzitter Oudervereniging Pax Christischool

Martin Glismeijer

199,43
12.487,38 12.487,38

Verjaardagen in maart 2014
01-03
02-03
07-03
11-03
11-03
12-03
14-03
14-03
15-03
16-03
21-03
22-03
24-03
25-03
25-03
27-03
27-03
27-03
28-03

Colin ten Brink
Yasmine Bouzlafa
Cas Verlaan
Stan van den Akker
Romy Sietsma
Fathi Adan Farah
Edgar van Bemmel
Sanne de Clonie Mac Lennan
Britt Vos
Sanne Twaalfhoven
Dewi Lakerveld
Sytske Puister
Imran Bakkali
Ismail Benamar
Jasmijn Göbel
Declan van den Hoek
Joey Lakerveld
Marius Burggraaff
Jet Bosman

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

Van harte gefeliciteerd!!
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Vergadering OR
20.00 uur
Dinsdag 4
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