Maandbrief juli 2014

Nieuws van de directie
adres

In de groepen is er gesproken over: allemaal anders, toch gelijk. Goed gedrag en
verbeteren van gedrag. De kinderen hebben een blauw bandje ontvangen met
daarop de tekst: WE ARE GOOD. Wij doen het goed! Wij willen het goed doen!
Wij helpen elkaar om het goed te doen! Als het een keer niet lukt, dan proberen
wij zo snel mogelijk weer volgens de regels te handelen, zodat het weer goed
komt! Mooi om op maandagochtend de eerste kinderen met een conflict zelf
oplossend bezig te zien en wijzend naar het bandje! “We moeten het goed
oplossen!” De ouders die aanwezig waren bij de bijeenkomst over respect
hebben ook een bandje ontvangen en de overblijfouders krijgen er natuurlijk ook
een. WE ARE GOOD……. TOGETHER!
Fair Play niet alleen op het veld, maar dus ook op school, buiten school en in de
wijk! En bij u thuis? Fair Play; een mooie gedachte, wat in praktijk te zien is in
ons gedrag. Fair Play hoort bij het WK en hopelijk wordt het ook een fantastisch
toernooi voor Oranje……
……..HUP HOLLAND HUP!!!!!!
Saskia van den Akker
Directeur Pax Christischool
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Met de spannende wedstrijd Nederland-Mexico nog in mijn achterhoofd begin ik
aan dit stukje voor de een na laatste maandbrief van dit schooljaar. Een prachtig
voetbaltoernooi waarin het woord Fair Play constant te horen is. Een Louis
Suarez die natuurlijk niet het plaatje past van Fair Play. Op school hebben wij
deze weken ook gesproken over “fair play”. Eerlijk spelen. Respect hebben voor
elkaar. De ouderavond was niet drukbezocht, maar de energie die deze avond
ontstond was geweldig. Luisteren naar elkaar en praten over respect. Hoe ziet
een respectvolle school eruit? Wat is er dan te zien? Wat moet er dan nog
gebeuren? Evelijn, de begeleider van deze avond, maakt een verslag. Iedereen
krijgt dit verslag per mail. Maar het contact deze avond was magisch. Er komt
een vervolg en dan verwachten wij een hogere opkomst, want een respectvolle
school maak je samen.

In speeltuinen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt muziek gespeeld en
voorgelezen in de open lucht.
Kom ook luisteren op woensdag 9 juli om 14.00 uur en op vrijdag 11 juli om 18.30
uur.
Meer informatie via Evertshuis.nl of Bibliotheekdegroenevenen.nl

Sponsorloop
Op vrijdag 11 juli 2014 organiseert de Leerlingenraad van de Pax Christischool
een sponsorloop met alle kinderen van de school. Het doel is om zoveel mogelijk
geld op te halen voor de Stichting Make-A-Wish én de Pax Christischool. De
opbrengsten worden verdeeld op basis van 50/50.
Stichting Make-A-Wish
De Stichting Make-A-Wish (voorheen “Doe een wens”) bestaat al sinds 1989 en
vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en
18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Deze organisatie haalt de kinderen uit
de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in
plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en
energie voor de toekomst. Make-A-Wish wil het beste voor kwetsbare kinderen.
Pax Christischool
Onze school is elke dag bezig om het beste voor uw kind te realiseren. In de
eerste plaats door het best mogelijk onderwijs aan te bieden, met daarbij de best
mogelijke leermiddelen. Met deze sponsorloop willen we geld ophalen om hierin
te investeren. De school heeft een grote wens om haar huidige digiborden te
vervangen voor duurzame en kwalitatief betere exemplaren.
Hoe werkt het?
Op vrijdag 11 juli gaan alle groepen hardlopen rond de school. Dat is een rondje
van 250 meter.
De groepen 1 t/m 4 hebben 15 minuten de tijd. Groep 5 en 6 krijgen 30 minuten.
En groep 7 en 8 kunnen 45 minuten hardlopen.
Tijdsindeling
Groep 1:
09.00-09.15 uur
Groep 2:
09.30-09.45 uur
Groep 3:
10.00-10.15 uur
Groep 4:
10.30-10.45 uur
Groep 5:
11.00-11.30 uur
Groep 6:
11.45-12.15 uur
Groep 7:
12.30-13.15 uur
Groep 8:
13.30-14.15 uur
Aanmoedigen
U bent op deze dag natuurlijk van harte welkom om uw kind en de anderen aan
te moedigen.

Eindfeest groep 8
Vrijdagavond is het eindfeest van groep 8. Het thema is Summer/Beach. Het start
om 19.30 uur in de kuil met een echte dj. Vergeten jullie niet om je zomerspullen
uit de kast te halen? En denken jullie aan de intekenlijst bij de deur voor de
versnaperingen?
Het feest eindigt om 21.30 uur.

Nieuws van de parochie
Leerlingen die volgend jaar hun Vormsel willen doen, kunnen nog tot uiterlijk 1 juli
2014 worden aangemeld. U heeft hierover al eerder een bericht ontvangen.
De informatieavond vindt plaats op maandag 8 september om 20.00 uur.
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Aanmelden kan bij Truus Kromwijk, tel.0172-614846. Email
truuskromwijk@telfort.nl
of via het parochiesecretariaat; telefoon 0172-612255 op werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur.

Zomerlezen met de Vakantiebieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen maar liefst
1 à 2 AVI‐niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen
in de zomervakantie is belangrijk voor uw kind en dat kan ook heel goed digitaal
met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek.
In de VakantieBieb‐app is onder andere een
selectie van digitale kinderboeken (e‐books)
opgenomen. Het
enige dat u hoeft te doen, is de app op uw
tablet of smartphone te zetten en de e‐books
te downloaden.
Doet u dat voor vertrek want één keer
gedownload betekent dat u geen internet
meer nodig heeft. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de
VakantieBieb is vanaf 1 juli beschikbaar in de App Store of Google Play Store,
maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op www.vakantiebieb.nl.

Nieuws van de MR
Maandag 2 juni heeft de MR op school vergaderd.
Wij hebben de vakantieplanning voor het schooljaar 2014-2015 besproken en
onze goedkeuring gegeven.
Zoals iedereen heeft vernomen moet onze school op zoek naar een nieuwe
directeur. Hiervoor is een benoemingsadviescommissie samengesteld waarin
een ouder van de MR zitting neemt.
De vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2014-2015 zijn vastgesteld op:8
september 2014, 13 oktober 2014, 1 december 2014, 19 januari 2015, 9 maart
2015, 20april 2105, 1 juni 2015 en 22 juni 2015. Iedere vergadering begint om
20.00 op school en is openbaar.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie.
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.

Nieuwe kinderen op de Pax Christi
Emile Zandbergen komt bij ons in groep 7.
Sonja Bennink komt bij ons in groep 6
Naomy van Vliet komt in groep 3.
Emily van Vliet komt bij ons in groep 6.
Iman Dehmani komt bij ons in groep 2 (M/J).
Amin Dehmani komt bij ons in groep 1 (M/P).
Iga Kiaczmarzyk komt bij ons in groep 1 (M/P).
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier op de Pax Christischool. Dat jullie
maar snel een fijn plekje hebben in de klas!

Er zijn ook leerlingen die ons gaan verlaten
Wij wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes en plezier in het
Voortgezet Onderwijs!
Karin en Daan Ros uit groep 4 gaan verhuizen naar Spijkenisse.
Jordi Hutters woonde al in Reeuwijk en kwam iedere dag uit Reeuwijk naar
Bodegraven. Nu gaat zijn grote zus Naomi naar de brugklas en gaat Jordi naar
de Venen in Reeuwijk.
Brent van Zijl uit groep 3 gaat naar de Willibrord-Miland
Jack de Groot uit groep 3 en broer Stag uit groep 1-2 gaan naar de WillibrordMiland
Veel plezier op jullie nieuwe school.

Nieuws van de kleuters

Komende week werken wij natuurlijk nog over het circus.
Daarna zorgen wij dat wij topfit zijn voor de sponsorloop.
Wij beginnen nu ook met alles wat bij het einde van
een schooljaar hoort. Voor de kleutergroepen
betekent dit “grote schoonmaak”. Zoals u al eerder
heeft kunnen lezen hebben wij dit jaar voor de
volgende manier gekozen: Maandag
14 juli staat er op de tafel van elk kind een doos met
ontwikkelingsmateriaal om thuis schoon te maken.
’s Avonds worden de grote dingen in de klas
schoongemaakt. Als u daar bij wilt helpen, kunt u uw
naam op het betreffende lijstje bij de deur schrijven.
Het is altijd een hele klus dus is het fijn als er veel ouders willen helpen. Hoe
meer handen, hoe sneller wij klaar zijn. Wij beginnen om 19.00 uur.
Dinsdag 8 en donderdag 10 juli gaan de oudste kleuters wennen in groep 3. De
kinderen die nu in groep 3 zitten komen dan terug naar de kleutergroep om daar
nog eens lekker te spelen. Die middag komen ook kinderen kijken die na de
vakantie bij ons in de groep komen.

In de laatste week krijgen de kinderen hun gymspullen mee naar huis.
Donderdag 17 juli krijgen de kleuters ook hun plakboek(en) mee. De oudste
kleuters mogen deze houden, de overige kleuters nemen na de vakantie hun
plakboeken weer mee naar school.
In de zomervakantie wordt Fabiënne van Dijk 4 jaar. Fabiënne komt in de groep
van juf Marja en juf Jeannette, zij is al aan het wennen.

Laatste schooldag

Om er maar een cliché in te gooien: Wat vliegt de tijd! Het schooljaar is alweer
bijna ten einde.
Om samen met de kinderen en u het einde van het schooljaar te vieren en de
vakantie in te luiden, organiseert de Ouderraad op de laatste schooldag een
aantal activiteiten.
De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee naar school.
Wat er precies voor de kinderen gaat gebeuren houden wij nog even geheim.
Voor u als ouder staat er vanaf 11:45 uur koffie/thee of iets anders te drinken
klaar met wat lekkers.
Wij hopen u allen te zien die ochtend en nog even gezellig te praten voor de
zomervakantie begint.
Namens de ouderraad,
F. Puister
(voorzitter)

Verjaardagen in juli 2014

01-07
01-07
01-07
02-07
02-07
02-07
03-07
05-07
05-07
06-07
07-07
15-07
16-07
16-07
17-07
18-07
18-07
21-07
27-07
27-07

Aden Ahmed Mohamed
Loïs Jacob
Mohamed Ahmed Mohamed
Esmée van Bemmel
Gaby van Bemmel
Josje van der Kooij
Elfje Mos
Linde Horree
Yassine El Aoufi
Zakaria Ahrouch
Quinn Maassen
Isa Jansen
Aliza Sargany
Amber Jansen
Troy Tepper
Ilse Duthler
Victoria Nwachukwu
Izaura van IJperen
Amin El Kadouri
Imran Kalleche

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

Van harte
gefeliciteerd!!
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Week 27

Maandag 30

Pax Christischool
Week 28

Maandag 7

MR vergadering
20.00 uur
Dinsdag 1

Dans groep 1 t/m 4

Woensdag 2

Dinsdag 8

Oudste kleuters
wennen in groep 3

Woensdag 9

Week 29

Maandag 14

Schoonmaakavond
kleuters 19.00 uur
Dinsdag 15

Afscheid groep 8 op
het plein 11.15 uur

Woensdag 16

meesters/juffendag
Rapport mee
10.00 uur Circus
Zwammerdam
Donderdag 3

Musical van groep 8
voor Pax leerlingen
Musical groep 8 voor
ouders 19.30 uur
Vrijdag 4

Donderdag 10

Donderdag 17

Groep 5-6
verkeersles
Oudste kleuters
wennen in groep 3

Vrijdag 11

Sponsorloop

Vrijdag 18

12.00 uur begint de
vakantie

Eindfeest groep 8

Zaterdag 5

Zaterdag 12
Gezinsviering
19.00 uur

Zondag 6

Zondag 13

Zaterdag 19
VAKANTIE

Zondag 20

