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Nieuws van de directie
adres

En dan nu het laatste stukje directienieuws van mij!
Ik heb genoten van de laatste weken. Het afscheid op woensdag 9 juli was
werkelijk fantastisch. Samen met juf Lindi en juf Jacoline hebben wij genoten van
de leerlingen en de collega's. Het echte Pax-gevoel was aanwezig. Vele ouders
hebben mij daar de hand geschud. En veel ouders vroegen ook:....... En nu?

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven
telefoonnummer

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

Ik kan u allemaal vertellen dat er inderdaad een antwoord is op "....en nu?".

info.pax@degroeiling.nl
website

Ik wens het team, ouders, de leerlingen en Chanine een goede start met elkaar.

www.paxchristibodegraven.nl

maandbrief

Per 1 september 2014 is er een nieuwe directeur aangesteld op de Pax
Christischool.
Haar naam is Chanine Noura.
De benoemingsadviescommissie was unaniem in het advies om Chanine te
benoemen als directeur van de Pax en ook ik heb er alle vertrouwen in dat
Chanine bij de Pax past. Chanine heeft al kennisgemaakt met het team en
samen hebben wij de overdracht gedaan.

Dan wil ik iedereen van de Pax bedanken voor de samenwerking. Ik ga jullie
missen! Ik ga met een heel goed gevoel afscheid nemen. Mijn periode op de Pax
is geweldig geweest en ik kan er met een zeer goed gevoel op terug kijken. De
Pax zit in mijn hart en daar zal het blijven zitten! Dank jullie wel!

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie. Neem de tijd voor rust! Kijk eens terug
en mijmer over het volgend schooljaar! Eet voldoende ijsjes. Blijf lekker langer in
bed liggen. Lees een boek. Stap de natuur in! Iedereen moet de batterij weer
opladen, zodat een goede start gemaakt kan worden in het nieuwe schooljaar!
En vergeet niet: Pax Christi dat is tie!
Veel liefs,
Saskia

Bereikbaarheid in de vakantie

Door de wisseling van directeur lijkt het ons erg prettig om voor ouders aan te
geven wie er nog aanspreekpunt is in de vakantie. Mochten er dringende
situaties zijn waarvan wij als school in de vakantie direct van op de hoogte
gebracht moeten worden, dan is Saskia nog het aanspreekpunt tot 1 september.
Haar telefoonnummer is: 06 54662047.

Sponsorloop bedankje
Vrijdag 11 juli was het wederom feest op de Pax. 's Morgens vroeg was het
parcours al zichtbaar en veel kinderen kwamen extra sportief aangekleed op
school! De sponsorloop!!! Een nieuwe activiteit georganiseerd door de
leerlingenraad. Maar enorm ondersteund door juf Colynda en ouder Jackie v.d.
Vlis. Ik wil Colynda en Jackie enorm bedanken voor alle energie en inzet!
De opbrengst moet jullie goed doen! Het was zeker niet voor niets! Iedere dag
brengen wij geld naar de bank en op dit moment staat de teller op: 3300 euro! En
er komt nog wat bij, want nog niet iedereen heeft het ingeleverd! Gefeliciteerd
met dit resultaat! Daar mogen jullie trots op zijn!
Bedankt voor de organisatie!

Sponsorloop
De Hardloopwinkel vond het leuk om naast hun toog waar iedereen onderdoor
kon lopen, ook prijsjes beschikbaar te stellen. Natuurlijk hebben alle kinderen
heel hard en veel gelopen, maar er is slechts voor elke groep 1 prijs.
Onder elke groep is er geloot welk kind het prijsje krijgt, deze zullen zij vrijdag
mee naar huis krijgen.
Hierbij de winnaars:
Groep 1-2 M/P
Zakaria Ahrouch
Groep 1-2 M/J
Finn de Heij
Groep 3
Bjorn Rijkaart
Groep 4
Sanne de Clonie MacLennan
Groep 5-6
Ilse Duthler
Groep 6-7
Pepijn Hocker
Groep 7-8
Eline Schaap
Groep 8
Jasmijn Gobel

Nieuws van de kleuters
Nog heel even en dan…is het vakantie.
De materialen en de grote spullen van de klas zijn al lekker schoon. Alle ouders
heel erg bedankt voor de hulp hierbij.
De kinderen van groep 2 wensen wij veel plezier in groep 3. De andere kinderen
zien wij weer op dinsdag 2 september.
Maar eerst allemaal genieten van een fijne, hopelijk zonnige vakantie.
Wij zien elkaar dinsdag 2 september weer.

Laatste schooldag

Vrijdag 18 juli 2014: de laatste schooldag van schooljaar 2013-2014. Wij nodigen
alle ouders van harte uit om 11.30 uur op het plein aanwezig te zijn om met
elkaar afscheid te nemen voor de heerlijke en welverdiende vakantie.

Nieuws van de parochie
Nieuws van het kinderkoor de Kerkuilen!
Afgelopen zaterdag was al weer de laatste gezinsviering van dit schooljaar.
We hoorden een verhaal over een zaaier
Een verhaal van Jezus over de woorden, die Hij uitzaait in de harten van de
mensen.
Wat zegt Hij?
In sommige worden die woorden vruchtbaar
in anderen niet,
Ligt dat aan het zaad?
Nee, het zaad van Jezus’ woord is prima
Het zal aan onszelf, aan jou en mij, liggen
of het zaad van Jezus woorden in ons de kans krijgt om te ontkiemen.
In de viering hebben alle kinderen geholpen bij het zaaien, ieder kind heeft een
potje meegekregen met aarde waarin gezaaid is, hopelijk zal hierin de sterkers
gaan groeien!
De vakantietijd breekt nu aan, een tijd van rust, ontspannen en opladen
Net als een akker, die na een rustperiode weer overvloedige oogsten geeft,
Zo hopen wij dat het zaad van Jezus’ woorden ook na de vakantieperiode
in u een vruchtbare bodem zal vinden.
Wij wensen u een fijne vakantie!
En willen u ook alvast uitnodigen voor de openingsviering in het nieuwe
schooljaar.
Deze is op zondag 7 september!
Wil je een keer geheel vrijblijvend mee wil zingen? Dat kan!
Alle kinderen vanaf groep 3 zijn van harte welkom op de eerste repetitie op
dinsdag 2 september van 15.45-16.30 uur in de Willibrorduskerk.
Verder zoekt de werkgroep nog mensen om af en toe eens mee te helpen bij het
voorbereiden van een gezinsviering, iets voor u?
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Lia Nottelman (612173 lnothoog@xs4all.nl)

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.

Verjaardagen in augustus 2014

02-08
03-08
08-08
17-08
22-08
25-08
30-08
31-08

Dejana Evdjenic
Ghislain van Veldhuizen
Dejan Verschut
Fabian Grgic
Bouke Schaap
Layana El Hajjioui
Josefien Beuk
Hilde van Bemmel

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

Van harte
gefeliciteerd!!

