Maandbrief mei 2014

Nieuws van de directie
adres

Deze maandbrief is altijd een beetje spannend. Als wij binnen de
schoolorganisatie klaar zijn met de groepsindeling, dan zetten wij deze in de
maandbrief van mei! En het is gelukt! In deze maandbrief kunt u hier meer over
lezen!

Na de Koningsspelen gaan wij genieten van 2 weken meivakantie. Op maandag
12 mei zien wij jullie graag terug! En dan gaat de tijd heel snel! Dan is er nog 8½
week school. Het is bijna niet voor de stellen! Wat gaat er nog gebeuren? Open
podium, Citotoetsen in de groepen, studiedag, een vrije pinksterweek, kamp
groep 8, project Circus met de gehele school (er komt een echt circus naar de
Pax), de musical en het afscheid van groep 8……………………….teveel om
allemaal op te noemen!
Wij gaan op zoek naar onze oranje kleding, want morgen is het feest op school!
Ik wens iedereen een fijne meivakantie!
Saskia van den Akker
Directeur Pax Christischool
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maandbrief

Doe de Kanga………doe de Kanga………en we shaken er op los!
Wij zijn al helemaal bezig met de Koningsspelen. Wij hebben onze sportdag
verschoven naar de Koningsspelen, dus wij gaan morgen echt aan de slag! De
groepen 1 t/m 4 gaan een sport- en speldag beleven in en om de school en in
sportzaal de Kuil.
De groepen 5 t/m 8 gaan zich in het zweet werken bij voetbalvereniging ESTO
met verschillende sporten! Geweldig! Maar wat ik ook fantastisch vind, zijn alle
hulpouders! Het zijn er veel morgen en ik ben daar trots op! Daardoor verliep de
organisatie super! Ik wens iedereen morgen een fantastische dag!
Wij krijgen ook “hoog bezoek”. Wethouder Verkleij komt met groep 4 ontbijten en
wil graag de start van de Koningsspelen op het plein om 9.00 uur meemaken. Wij
dansen dan met groep 1 t/m 4 de Kanga!!!! U bent ook welkom!

Groepsindeling
De groepsindeling voor schooljaar 2014-2015 staat hieronder vermeld. Wij zullen
nog een jaar met 8 groepen kunnen draaien. Prettig is dat wij homogene (geen
combinatie) groepen kunnen maken.
De aantallen achter de groepen zijn misschien nog niet correct, omdat wij nog
niet over de juiste gegevens beschikken. Dit kan dus nog wisselen.
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Door het afnemende aantal leerlingen, hebben wij een
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bezuinigingsmaatregel opgelegd gekregen. Als er minder
leerlingen zijn, komen er minder gelden binnen en moeten ook
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de personele kosten omlaag. Wij gaan helaas afscheid nemen
van juf Lindi en juf Jacoline. Zij zullen volgend schooljaar niet op
de Pax Christi werkzaam zijn, maar op een andere school binnen de stichting.
Wij vinden dit ook heel erg jammer en hopen dat beide juffen een ontzettend
leuke school en groep gaan treffen.
Wij zijn nu bezig om de leerkrachten bij de groepen te plaatsen. Dit is altijd een
grote puzzel en daar zijn wij nog niet klaar mee! In de maandbrief van juni zullen
wij de volledige groepsindeling aan u presenteren.

Open Podium
Op dinsdag 27 mei is er weer een open podium. 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(en) van uw kind(eren) deelneemt. Wij krijgen vaak de vraag
waarom jongere broertjes en zusjes niet mogen kijken. Uit ervaring weten wij dat
het ook heel storend kan zijn. Toch heeft de werkgroep besloten om het volgende
open podium dit een keer te veranderen om te zien hoe dat gaat. Bij dit open
podium zijn broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten ook

welkom!!! Zorgt u er wel voor dat uw kind stil en rustig is.
Hieronder de tijden wanneer de voorstellingen zullen zijn.
Om 13.00 uur zijn de volgende groepen aan de beurt: 1 M/J, 4, 6-7 en 7-8.
Om 13.45 uur zijn de overige groepen aan de beurt: 1 M/P, 3, 5-6 en 8.

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 MR
Maandag 14 april heeft de MR op school vergaderd.
Wij hebben de groepsindeling voor het schooljaar 2014-2015 besproken en onze
goedkeuring gegeven aan de voorgestelde indeling.
Een aantal MR-leden heeft zich opgegeven voor een basiscursus MR en
bevoegdheden, om nog beter op de hoogte te zijn van de nieuwste
ontwikkelingen binnen de MR.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, dan kunt u die mailen naar
mr.pax@degroeiling.nl of een van de MR leden aanspreken.
De MR bestaat uit Merel van Dijk, Lenny Klinckenberg, Bianca Jacobs en
namens het team Daniëlle Wansinck, Marja Nieuwenhuijzen en Marijke Teepe.

Nieuwe kinderen
In mei komen er twee nieuwe kinderen op school bij de kleuters: Bridget Zwep en
Luca van der Reijden zullen samen in de klas van juf Martine en juf Paulien
komen.
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op school!

Nieuws van de kleuters
Na de meivakantie gaan wij werken over het circus. Hoe ziet een circus er uit,
waar wonen de mensen van het circus, welke artiesten en dieren zie je in het
circus en wat doen zij? Het is leuk als kinderen die thuis iets hebben wat te
maken heeft met het circus, dit mee naar school nemen (boeken, dierenknuffels,
clownspak ……..).
Versje van de maand:
Ik ken een clowntje, Flipper de Flap
Die loopt op zijn handen voor de grap
Zijn benen zwaaien in het rond
En…boem, daar valt hij op de grond.
Oei, dat doet wel even zeer.
Huilt hij? Welnee, hij lacht alweer.

Luizencontrole
Woensdag 14 mei (de eerste woensdag na de vakantie) is er weer
luizencontrole. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind geen gel of vlechten in het haar
heeft.

Avond4daagse
Dit jaar wordt in Bodegraven-Reeuwijk de wandel Avond4daagse in ere
hersteld. Van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 mei zal er gewandeld worden
en er kan gekozen worden uit wandeltochten van 5 of 10 km.
Wij willen deze sportieve en gezellige activiteit graag bij u onder de
aandacht brengen. Zin om mee te doen? Dat kan!
Inschrijven kan zowel per persoon als per groep. Je kunt je niet
inschrijven per school. De Bodegraafse basisscholen hebben
afgesproken niet collectief mee te doen met de school. Je kunt
natuurlijk wel met een groep klasgenoten gaan lopen.
De individuele wandelaars kunnen een stempelkaart kopen bij één van de
verkooppunten. Als groep (min.10 deelnemers) kun je het inschrijfformulier
downloaden van de website. Hierop lees je wat je verder moet doen.
De voorinschrijving is van 1 april t/m 10 mei. Mocht je daarna toch nog zin krijgen
om mee te lopen, dan kun je je op de eerste dag (dinsdag 13 mei) nog nainschrijven voor vier dagen wandelen of op één van de wandeldagen meelopen
voor een wandeldiploma (1 dag).
Verkooppunten individuele startkaarten
Bodegraven: Sportcentrum De Kuil, Van Keeken Schoenen, Domburg van de
Panne Verzekeringen, Primera Vromade, Primera Raadhuisplein.
Meer informatie en actualiteiten vind je op de website www.avondvierdaagsebodegraven-reeuwijk.nl en de Facebookpagina
www.facebook.com/avond4daagse.bodegraven.reeuwijk

Activiteiten herdenking Wierickerschans

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de 1e Wereldoorlog uitbrak. De Stichting 4
mei organiseert in samenwerking met het Fort Wierickerschans op zondag 4 mei
een bijzondere middag en avond. Voor de kinderen van de bovenbouw van de
basisschool is er vanaf half 3, ieder uur de voorstelling "Aardappelen". Dit korte
toneelstuk wordt gespeeld door één acteur, die verschillende rollen op zich
neemt. Het verhaal speelt zich af in 1917 tijdens de 1e Wereldoorlog. Centraal
staat Wat doe jij in moeilijke situaties, welke keuze maak jij? Ben je een meeloper
of kies je voor je eigen standpunt. Die middag zijn er meerdere activiteiten op de
Schans. Zoals u daarin kunt lezen is het zeer wenselijk toegangskaarten voor
genoemde voorstelling via het mailadres aardappelen4mei@gmail.com gratis
te reserveren.
Om half 8 begint de officiële herdenking in de Markthallen op de
Wierickerschans.
Voorts wijzen u nog op deze link http://www.nu.nl/games/3747598/nationaalcomite-4-en-5-mei-brengt-gratis-game.html

Verjaardagen in mei 2014
02-05
06-05
13-05
14-05
16-05
19-05
21-05
21-05
22-05
23-05
24-05
24-05
29-05
31-05

Nina Buist
Bridget Zwep
Shaniva Schouten
Jasmijn Twaalfhoven
Zarah Vos
Sjoerd van Oossanen
Rick Duthler
Sakina Bouzlafa
Jelle van Veldhuizen
Mara Verschut
Bram Smit
Lucas Vogelzang
Luca van der Reijden
Sven van Veldhuizen

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

Van harte
gefeliciteerd!!
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