Schooljaar 2014-2015

week 3

Agenda
Verjaardagen

Maandag 12-01
Dinsdag 13-01

Deze week zijn jarig:
12-01 Sam Bakker (12 jaar)
12-01 Yasmina Kalleche (11 jaar)
14-01 Jesse Glismeijer (10 jaar)
15-01 Sonja Bennink (10 jaar)
16-01 Robin Glismeijer (6 jaar)
17-01 Kevin Tammer (8 jaar)
17-01 Nordin Oppedijk (9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Vacatures GMR
De GMR is weer op zoek naar nieuwe leden.
Zowel ouders als personeelsleden zijn
welkom!
Vind je het leuk om mee te denken en te
beslissen over bovenschoolse
beleidsaangelegenheden?
Neem dan contact op met Marina van Kappel:
marina.van.kappel@degroeiling.nl .

Woensdag 14-01
Donderdag 15-01
Vrijdag 16-01
Zaterdag 17-01
Zondag 18-01
Maandag 19-01

Kunstmenu groep 1-2
Groep 4 bezoekt de
Vijverhof
luizencontrole

Driekoningen
Vorige week was het 6 januari, dus
Driekoningen. Ieder kind mocht zelf een
cakeje uitkiezen. In drie van de cakejes zat
een kraaltje, vond je een kraal in je cakeje,
dan mocht jij één van de drie Koningen zijn.
De
Koningen hadden het voor die dag een
Dat
beetje voor het zeggen. Dat betekende in
iedere groep iets anders, bijv. in groep 5 en 6
hadden de Koningen besloten dat het laatste
half uur vrij spelen was en in groep 1-2
mochten de Koningen zelf een spel kiezen.

Brievenbus
Rapport
Denkt u eraan de rapporten weer mee terug
te geven naar school? Alvast bedankt!

Luizencontrole
A.s. Woensdag is het weer grote
luizencontrole. Wilt u er rekening mee houden
dat de kinderen geen vlechten of gel in hun
haar hebben.

Enkele jaren geleden heeft de Pax van de
vertrekkende groep 8 een hele mooie rode
brievenbus gekregen. Deze brievenbus stond
bij de hoofdingang en heeft jaren al onze
post netjes ontvangen en bewaard.
Jammer genoeg was de brievenbus niet
opgewassen tegen het vuurwerk van
afgelopen Oudjaar.
De mooie rode brievenbus is dan ook
verwijderd en vervangen door een zwarte
die naast de hoofdingang hangt.

OKÉ-klas
In januari 2014 zijn de Pax Christischool en Kinderopvang Junis een samenwerkingsverband
aangegaan met Bureau Bousa. Deze stichting heeft als doel kwetsbare gezinnen te versterken
waardoor zij meer kansen en perspectief krijgen. De samenwerking met de Pax Christischool betreft
de huisvesting van de OKÉ-klas.
In de OKÉ-klas kunnen twee keer 12 kinderen terecht uit groep 6, 7 en 8, die wat extra hulp nodig
hebben bij het plannen en/of maken van het huiswerk van school. Maar er is ook plaats voor
kinderen die moeite hebben met bepaalde schoolvakken of het lezen en begrijpen van lange
teksten. We ondersteunen veel leerlingen bij het maken van werkstukken en spreekbeurten. Naast
hard werken en oefenen is er ook ruimte om educatieve spelletjes te spelen waarbij de taal een
belangrijke rol speelt en dit alles in een prettige sfeer. De kinderen in de OKÉ-klas komen vaak uit
gezinnen waarbij de ouders de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om hen te helpen bij
die schoolse taken en vaardigheden. Maar het kan ook gaan om kinderen uit Nederlandse gezinnen
waarbij de situatie zodanig is dat de ouder(s) niet in staat zijn om hun kind hierbij te ondersteunen
door bijvoorbeeld ziekte of andere ingrijpende gebeurtenissen. Of misschien is er thuis (tijdelijk)
geen rustig plekje voor het kind om huiswerk te maken of te leren.
De aanmelding van de leerlingen wordt gedaan door de leerkrachten van alle basisscholen in
Bodegraven. Samen met de ouders en de coördinator van de OKÉ-klas; Greet Hoogervorst, wordt
een plan gemaakt om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. In de OKÉ-klas krijgen zij een
vaste stagiaire of vrijwilligers als begeleidster. Zo houden we de drempel om uitleg te vragen laag
en hebben de begeleiders goed zicht op de mogelijkheden en knelpunten van de kinderen.
Ons doel is dat de kinderen op termijn zelf weten hoe ze bepaalde opdrachten aan moeten pakken,
sociaal vaardiger worden en zelfstandig verder kunnen. Daarnaast proberen we de horizon van deze
kinderen te verbreden door gastlessen en educatieve uitstapjes te organiseren. Ook leren we de
ouders hoe zij binnen hun mogelijkheden ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven.
Positief hierin is dat de kinderen elkaar stimuleren en we zien dat de kinderen zelf heel gemotiveerd
raken als ze zien dat het beter gaat. Door de intensieve begeleiding krijgen kinderen meer inzicht in
wat ze kunnen en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. De begeleiders en stagiaires worden
ondersteund door de coördinator om te zorgen dat de begeleiding zo soepel mogelijk verloopt en
er voldoende ondersteunend materiaal aanwezig is. Regelmatig overleg met zowel de ouders als de
leerkrachten van de leerlingen zorgen ervoor dat we de begeleiding zo goed mogelijk op de
leerlingen kunnen blijven afstemmen.
We zijn nu inmiddels een jaar verder en we zien dat de OKÉ-klas een positief effect heeft op de
kinderen maar ook op de ouders. De kinderen komen graag en de ouders zien dat hun kind zich
prettig voelt en meer zelfvertrouwen krijgt. We zijn dan ook heel blij dat zowel de directie van de
Pax Christischool, als Kinderopvang Junis besloten hebben het samenwerkingsverband te verlengen
en wij ook dit jaar weer gebruik mogen maken van onze locatie in de Pax Christischool.
Mocht u interesse hebben in onze werkzaamheden, loop dan gerust even binnen op woensdag- of
vrijdagmiddag of stuur een mailtje naar bousa1@outlook.com.

