Maandbrief april 2014

Nieuws van de directie
adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Weet je dat de lente komt,lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit!

telefoonnummer

(0172) 613 405

Wij hebben al mooie lentedagen gehad. De school heeft een metamorfose
ondergaan. Je ziet, voelt en ruikt lente! Trek er op uit. Fiets of wandel langs de
weilanden. Heerlijk!

faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl

Verkeer stond vorige maand echt in de belangstelling. De burgemeester kwam
onze school bezoeken en wij kregen een verlenging van ons School op Seeflabel. De burgemeester vertelde dat hij vroeger ook wel eens “gevaarlijk” deed op
de fiets, maar vroeg aan alle leerlingen om in het verkeer verstandig te zijn! Wij
vroegen aan de burgemeester of hij nog eens goed wilde kijken naar de
oversteek op de Noordzijde (bij de rondweg). Een spiegel ophangen kan al een
veiligere situatie opleveren. De burgemeester beloofde om samen met de
meneer van Veilig Verkeer Nederland daar even langs te fietsen.
De maand april staat ook in het teken van Pasen en ook de dagen voor Pasen;
de vastentijd! Een keer iets laten, wat soberder leven. Lukt dat? Op school gaan
wij met de Vastenactie praten over de minderbedeelden op de wereld en
proberen wij met elkaar een steentje bij te dragen. Daarover leest u meer van de
Paascommissie.

April is rapport! April is vorderingsgesprekken! Samen met de leerkracht kijken
naar de vorderingen die uw kind heeft gemaakt. Wat zijn de resultaten? Hoe voelt
het kind zich en hoe gaan wij verder? Ik wens u allen goede gesprekken toe!
Op 15 april is er een ouderavond over ICT. U heeft daar via de mail een
uitnodiging voor gehad. Tijd voor een duurzamere oplossing aan de wanden van
de klassen! Denkt u met ons mee?
Wij sluiten april af met de Koningspelen. Op die dag is er aandacht voor sport in
heel Nederland. Wij hebben besloten onze sportdag op die dag te organiseren.
Veel ouders hebben zich aangemeld om te helpen. Fantastisch! Dat voelt heel
goed!
Ik wens iedereen een goede april-maand met meer mooie lente dagen!
Saskia van den Akker

website

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Over fietsen gesproken…..groep 7 gaat beginnen met het verkeersexamen. Eerst
theorie deze maand en later praktijk. Misschien een goede tip om samen eens
bewust een rondje te fietsen en alle borden te benoemen die je tegenkomt.
Goede oefening!

Medicijnen op school
Wij hebben nog niet alle formulieren terug gekregen met daarop de juiste
gegevens. Denkt u er nog even aan! Als uw kind ziek wordt op school, willen wij
graag op de juiste wijze handelen!

Zingende kinderen gezocht!
Op zondag 27 april doen 4 leerlingen uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie:
Elin, Frans, Mirthe en Wiki. In de klas wordt daar aandacht aan besteed en er is
met de groep een bezoek aan de kerk gebracht.
Het kinderkoor zingt bij de viering op 27 april. Zij nodigen klasgenoten en
leerlingen uit groep 5 t/m 8 uit om die dag mee te zingen. Zo ben je er voor deze
leerlingen toch bij en help je mee om er een mooie viering van te maken. Het
oefenen gaat op school. De dirigent komt op school de liedjes met ons oefenen.
Je mag natuurlijk ook naar de repetities van het kinderkoor gaan!
Als je het leuk vind om mee te zingen op 27 april geef dat dan door aan juf Carla
of juf Saskia.

Handige ouders
Er zijn soms van die klussen waar wij niet aan toe komen of de kennis niet van
hebben. Dingen ophangen, repareren, schroeven, boren,
zagen……maar ook hulp bij elektriciteitsklusjes……..Wij zijn
goed in juf of meester zijn, maar niet altijd in technische klussen!
Welke vader, moeder, opa heeft er zin om af en toe een klusje
voor school te doen. Natuurlijk voor een heerlijke kop koffie met
wat lekkers!
Op dit moment zoek ik ook een elektricien! Wie wil en kan
helpen?Geef het door via de mail (info.pax@degroeiling.nl) of
aan Carla of Saskia.
Tevens zijn wij nog op zoek naar een tafelmodel koelkast.
Mocht u er een over hebben of een goede tweedehands weten. Geef het door!

Koningsspelen
Koningsspelen voor groep 1-4
Vrijdagochtend 25 april worden de kinderen van groep 1 t/m 4 om 8.30 uur in hun
eigen groep verwacht. Wij beginnen dan met een ontbijt. De kinderen hoeven
thuis dus niet te eten.
Na het eten starten wij met zijn allen met een openingsdans.
Daarna is er een spellencircuit. In (en bij mooi weer misschien ook om) de school
staan allemaal spelletjes . Bij ieder spel staat een hulpouder. De kinderen zijn vrij
om van het ene naar het andere spel te gaan.
De groepen 1-2 gaan tussen de spelletjes door naar
sporthal De Kuil en mogen daar lekker bewegen op de
tumblingbaan.
De groepen 3 en 4 doen dit na de spelletjes.
Natuurlijk is er tussendoor ook pauze om iets te
drinken en te eten.
Het zou leuk zijn als de kinderen in een rood, wit,
blauw of oranje t-shirt naar school komen. Ze hoeven geen eten en drinken mee
te nemen. Om 12.30 uur zijn ze vrij.
Wij zijn blij met alle ouders die zich hebben opgegeven om te helpen. Zij krijgen
na Pasen nadere informatie over wat ze kunnen doen.

Koningsspelen bovenbouw (5 t/m 8)
Op vrijdag 25 april worden weer de koningsspelen gehouden. De bovenbouw
gaat naar de Esto-velden waar de hele ochtend in teams gestreden kan worden
bij diverse spellen.
Wij zijn nog druk bezig met de organisatie, maar wij verklappen alvast dat er
slagbal, voetbal en lijnbal in zit. En nog een vierde sport, maar dat horen jullie
nog.
Het sportspektakel begint om 9.00 uur. Kinderen komen op eigen gelegenheid
naar de sportvelden en verzamelen daar om 8.45 uur. Voor deze tijd is bewust
gekozen. De onderbouw start namelijk om 8.30 uur op school. Zo geven wij
ouders de gelegenheid om eerst hun kleinsten weg te brengen om dan eventueel
mee te fietsen naar de Esto-velden met hun bovenbouw kind.
De spelen duren tot 12.30 uur. Daarna mogen de kinderen weer opgehaald
worden of op eigen gelegenheid naar huis.

Halverwege de ochtend krijgen de kinderen belegde broodjes, fruit en drinken. Ze
hoeven dus zelf niets mee te nemen.
De teams worden van te voren op school gemaakt. De kinderen uit groep 5 t/m 8
worden door elkaar ingedeeld. Op woensdag 16 april maken de kinderen met
hun team kennis. Zij kunnen dan samen een teamnaam verzinnen en een shirt
maken voor de koningsspelen. Wilt u op 16 april een (oud) wit T-shirt meegeven?
Er hebben zich al veel ouders opgegeven om die ochtend te helpen. Heel fijn. Op
dit moment hebben wij genoeg ouders. Deze ouders krijgen binnenkort bericht
waar zij zijn ingedeeld en ze krijgen daarbij ook de benodigde informatie.

Nieuws van de Paascommissie

Maandag 31 maart starten wij op school met het project van de vastenactie 2014.
In het project staat Sierra Leone centraal, een Afrikaans land dat door de
burgeroorlog is geteisterd. De mensen proberen hun trauma’s te verwerken en
de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere
van de zusters van Cluny.
Een van de projecten van de zusters van Cluny staat centraal tijdens de
Vastentijd 2014: het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Samen met
een groot team van mensen uit Sierra Leone zelf, zorgen de zusters onder meer
voor onderwijs voor de kinderen en helpen ze de ouders een eigen inkomen te
verwerven. In het scholenmateriaal over Diomplor maken we kennis met een jong
meisje, Yumba. Ze vertelt ons over haar ouders en over de invloed van de
oorlog, maar ook over school en de hulp en steun die ze van de zusters krijgt.
Om dit project financieel te ondersteunen, krijgen de kinderen deze maandag een
vastendoosje mee naar huis, waarin zij geld kunnen sparen, welke zij verdiend
hebben door bv. Een karweitje te doen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen
langs de deuren gaan. Donderdag 17 april kunnen deze doosjes weer ingeleverd
worden op school.
Op 11 april wordt er in de groepen een palmpasenstok
gemaakt, spulletjes hiervoor kunnen de kinderen (in overleg
met juf of meester) mee naar school nemen. Wanneer deze
mooi is versierd, wordt de stok naar iemand in de omgeving
gebracht die een steuntje in de rug kan gebruiken. Heeft u
hiervoor een suggestie, laat het de leerkracht van uw kind
dan weten.

Donderdag 17 april wordt het paasproject afgesloten met een gezellige
paaslunch. Deze dag hoeven de kinderen dus geen eten en drinken voor tussen
de middag mee te nemen. Wel is het fijn als zij een mes en vork meenemen,
zodat zij hun eigen broodje kunnen smeren en beleggen. Graag wel voorzien van
een naam.
De kinderen zijn deze dag gewoon om half drie uit.
Vrijdag 18 en maandag 21 april is de school gesloten.
Wij wensen u fijne paasdagen!!

Schoolfotograaf

Op 21 en 22 mei komt de fotograaf naar school om groepsfoto’s en portretfoto’s
te maken van alle leerlingen. De foto’s zullen net als vorig jaar gemaakt worden
door fotografe ‘Made by Greet’. Op woensdagmiddag 21 mei kunnen de broertjes
en/of zusjes samen op de foto. De inschrijflijst hiervoor zal een week van te voren
bij de hoofdingang hangen. Voor een geslaagde foto vragen wij de leerlingen om
vrolijke/gekleurde kleding te dragen. Wanneer de foto’s gemaakt zijn krijgt u meer
informatie over de bestelwijze van de foto’s.

Nieuws van de kleuters
Wij zijn deze week gestart met het werken over de lente en Pasen. Wij praten
over bloemen en bolletjes, dieren en hun jong. Wij vertellen straks het
Paasverhaal. Natuurlijk kijken de kinderen al uit naar het zoeken van paaseitjes.
De week na Pasen staat in het teken van de Koningsspelen. Informatie hierover
komt later.
Omdat de kleutergroepen op dit moment erg vol zijn en het fijn is als de kinderen
van groep 2 vast aan elkaar kunnen wennen, gaan wij na de meivakantie elke
woensdag de groepen splitsen. De oudste kleuters van beide groepen gaan op
de woensdagochtend naar het kleuterlokaal naast de groep van juf Martine en
juf Paulien. Juf Lindi gaat met hen aan het werk. De andere kinderen blijven die
ochtend in hun eigen groep.
Nieuwe kleuter
In april komt Buglem Aksit bij juf Jeannette en juf Marja in de groep. Veel plezier
bij ons op school.

Shaniva Schouten is naar een andere school gegaan, de Oostvogel in Gouda.
Dune Zwijnenburg is deze week voor het laatst bij ons op school. Zij gaat
verhuizen naar Ouddorp.
Wij wensen hen veel plezier op hun nieuwe scholen.

Nieuws van groep 3
We hebben een moestuin gewonnen. We moesten er
aarde in doen en zaadjes. Toen moesten we water geven.
Er staan nu al plantjes van bloemkool, komkommer, sla,
worteltjes, tomaat, radijsjes en bietjes. Iedere dag gaan we
de plantjes verzorgen, behalve zaterdag en zondag, want
dan is de school dicht.
In de klas hadden we tuinkers geplant. We hebben het
geproefd met ei en smeerkaas op een toastje. De meeste
kinderen vonden het lekker, maar niet allemaal.
Groetjes van de kinderen van groep 3

Nieuws van de MR
Verslag vergadering Leerlingenraad 10 maart.
Er komen nieuwe digiborden.
De eerste is maandag 10 maart geplaatst.
In de klas van meester Werner,groep 5/6.
Je hoeft geen pen te gebruiken.
Want je kan het met je vinger doen.
We gaan nu geld sparen voor de digiborden.
Van Fathi en Sterre

Sporttenues
Wat leuk om al die kinderen te horen en te zien bij de schoolsportactiviteiten.
Voetballers doen het goed of vooral voor het plezier. Er komen nog toernooien
aan! De leerlingen maken dan gebruik van de schooltenues. Nu merken wij dat er
wel spullen verdwijnen of heel laat terug komen. Wilt u de spullen die nog thuis
liggen zo spoedig mogelijk inleveren! Dan is er weer voldoende voor de volgende
activiteit!

Open dag in de Zustertuin
Zoals elk jaar hebben wij met de Oude Zustertuin een Open Dag. Dit jaar is dit op
de 1e Koningsdag, zaterdag 26 april 2014 van 13.00-17.00 uur.
Wij zijn op zoek naar kinderen en volwassenen van 11 tot 88 jaar, die het leuk
vinden om op deze middag te komen helpen.
De hulp is nodig van 12.45-15.00 uur of van 15.00- 17.00 uur.








Spelletjes, toezicht en begeleiding (kinderen & volwassenen)
Poffertjes maken en verkopen (volwassenen)
Popcorn maken en verkopen (volwassenen)
Springkussen, toezicht (kinderen & volwassenen)
Prijzenkraam (bij elk spel winnen ze een prijsje, mogen uitzoeken)
(volwassenen)
Snoepkraam (kinderen & volwassenen)
Schminken (volwassenen)

Bedankt en met vriendelijke groet.
Namens de Open Dag Commissie
Brigitte Overes
0172-619587

Verjaardagen in april 2014
01-04
02-04
05-04
07-04
14-04
14-04
17-04
19-04
23-04
25-04
27-04
27-04
28-04
29-04

Wiktoria Trefler
Evy Onderwater
Frans van der Reijden
Buglem Aksit
Batuhan Aksit
Joey Schouten
Kristie Rijnbeek
Safira Ifrandi
Matthijs Klinckenberg
Joy Bakker
Elise Zaal
Stag de Groot
Mimi Bachir
Daan Smit

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

Van harte gefeliciteerd!!
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Maandag 21
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2 Paasdag
alle kinderen vrij
Dinsdag 1

Vergadering OR
20.00 uur

Woensdag 2

KNVB
Voetbaltoernooi voor
groep 5-6
Donderdag 3

Dinsdag 8

Dinsdag 22

Woensdag 16

Woensdag 23

Dans groep 1 t/m 4

Woensdag 9

Vorderingsgesprekken

Donderdag 10

Theoretisch
verkeersexamen
groep 7
Vorderingsgesprekken
Vrijdag 4

Dinsdag 15

Vrijdag 11

Kinderen groep 5 t/m
KNVB
8 een wit shirt mee Voetbaltoernooi voor
groep 7-8
Donderdag 17

Donderdag 24

Paaslunch
(kinderen hoeven
geen eten/drinken
mee te nemen, wel
mes en vork)

Vrijdag 18

Dans groep 5 t/m 8

Goede Vrijdag
alle kinderen vrij

Vrijdag 25

Koningsspelen
8.30/9.00 uur tot
12.30 uur
’s middags alle
kinderen vrij

Zaterdag 5

Zaterdag 12

Zaterdag 19

Zaterdag 26

Zondag 6

Zondag 13

Zondag 20

Zondag 27

Palmzondag

1 Paasdag
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Eerste Heilige
Communie

