Maandbrief september 2011

Nieuws van de directie
adres

Wij zijn weer begonnen!

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Heerlijk om iedereen weer te zien. Even wennen aan de nieuwe indeling van de
lokalen en welke leerkrachten daarbij horen. Groep 8 is gestart met 34 leerlingen
en heeft 2 lokalen tot hun beschikking. Dat is geen luxe, dat hebben ze nodig! De
eerste week ging prima.

telefoonnummer

De nieuwe website is ook een feit en langzaam vult deze zich met nieuwe
informatie en foto’s.
Bent u er nog niet geweest? Kijk dan gauw op …..

website

(0172) 613 405
faxnummer

(0172) 651 089
e-mail:

info.pax@degroeiling.nl

De maand augustus is al bijna ten einde en september staat voor de deur. De
maand van de Najaarsmarkt, een leuk en gezellig Bodegraafs feest. Natuurlijk
zijn we allemaal benieuwd wie de kaaskoningin is.
Met alle schooldirecteuren van Bodegraven-Reeuwijk hebben wij afgesproken de
vrijdag niet vrij te geven. Er zijn die dag geen specifieke activiteiten voor
basisschoolleerlingen, buiten het schoolvoetbal om. Wij houden ons aan deze
afspraak en hebben dus ook geen vrije vrijdag gepland voor de groepen 1 t/m 6,
dat zou erg sneu zijn voor de groepen 7 en 8 die wel naar school moeten op die
dag. Maar zoals ik al eerder aangaf houden wij ons graag aan de gemaakte
afspraak.
Wij hopen allemaal op een mooie en zonnige septembermaand!
Saskia van den Akker

Wijzigingen schoolgids

In de schoolgids van dit schooljaar zijn helaas toch nog enkele wijzigingen. Wilt u
ze opnemen in uw schoolgids?
Groep 1-2 B/P: Kevin Tammer woont Koninginneweg 57.
Groep 6 W/C: Het telefoonnummer van Anass Abarkan is 0172-707714.
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www.paxchristi-bodegraven.nl

www.paxchristibodegraven.nl

Methode Kleuterplein
Sinds vorig schooljaar werken we in de kleutergroepen met de methode
“Kleuterplein”. We hebben hiervoor gekozen omdat kleuters vooral leren door
spelen, ervaren en ontdekken. Precies dat is het uitgangspunt van Kleuterplein.
Een werkwijze die kleuters kleuter laat zijn.
Samen gaan ze spelen, werken en bewegen.
Ondertussen komen allerlei ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod. Zoals:
Taal, de woordenschat en voorbereidend
lezen. Rekenbegrippen, wereldoriëntatie,
motoriek (beweging en fijne motoriek),
sociaal-emotionele ontwikkeling,
voorbereidend schrijven, muziek en dans.
De kinderen ontdekken de wereld om hen heen door verschillende activiteiten
rondom thema’s van 4 weken. Bijv: de seizoenen, dieren, winkels, gezondheid en
nog veel meer onderwerpen We gebruiken diverse materialen om de kleuters
steeds weer te boeien. Raai de Kraai is een handpop die een plekje heeft in de
groep, hij komt steeds terug om een nieuw thema te introduceren. In de
kleuterklassen ziet het er ook altijd gezellig uit, je kunt precies zien over welk
onderwerp we praten. We hebben een Thema tafel, een vertelposter en een
kalender waarop alle activiteiten staan. Voor meer informatie kunt U ook kijken
op de website www.kleuterplein.nl

Nieuwe leerlingen
In groep 1-2 M/J komt Thijs den Engelsman, Kavelpad 31, 2411 WK Bodegraven,
telnr. 618563.
Veel plezier bij ons op school.

Methode Veilig Leren Lezen

De kinderen leren lezen in groep drie met behulp van de methode Veilig Leren
Lezen. De methode bestaat uit 12 kernen, met verschillende thema’s.
Iedere kern begint met een verhaal die als een rode draad door de lessen loopt.
En heel goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.
In het thema waar we in het begin van groep 3 mee starten staat de school
centraal. Het ankerverhaal gaat over het jongentje Rik, die met tegenzin naar
school gaat. Hij ziet er een beetje tegenop dat hij moet leren lezen, want andere
kinderen kunnen dat al een beetje. De dag waar Rik zo tegenop heeft gezien,
wordt echter een grote belevenis. Want aan het einde van de schooldag kan Rik
zelfs al een beetje lezen.

In de eerste kern maken de kinderen kennis met alle materialen die in de
leeslessen worden gebruikt. Zo zijn er de wandplaten, met een plaat en het
woord erop, letterkaartje voor aan de letterlijn, de lettermuur, het klikklakboekje,
de structuurstroken, de woordendoos, het werkboekje en het digibord. In de klas
maken we gebruik van de leerkrachtassistent van de methode voor het digibord.
Een prachtig hulpmiddel, met veel kleurrijke illustraties, flitsoefeningen van de
letters en later de woordjes. Ook worden hier de werkbladen uit het werkboekje
groot op weer gegeven, zodat we samen de werkbladen kunnen uitleggen en
maken.
De kinderen kunnen ook in de klas zelf op de computer aan het werk, met allerlei
leuke lees- en taaloefeningentjes.
Op de site van Veilig Leren Lezen (www.veiliglerenlezen.nl) is informatie voor de
ouders te vinden over hoe de kinderen leren lezen en welke letters en woordjes
de kinderen aangeboden krijgen. Je kunt er ook leuke spelletjes vinden.

Spelen op het plein
Na schooltijd, ’s avonds en in het weekend spelen kinderen en buurtgenoten op
het plein. Dat is ook de bedoeling, want wij hebben een plein voor de wijk. Maar
het moet natuurlijk wel goed gaan. Dat gaat het niet altijd. Als u iets ziet wat niet
kan, wilt u dat dan komen melden bij ons. Mocht er ’s avonds, in het weekend of
tijdens de vakantie iets aan de hand zijn, belt u dan gerust de politie. De
wijkagent is hiervan op de hoogte.
Met elkaar willen wij ervoor zorgen dat ons plein een veilig en
gezellig speelplein blijft! Op het plein hangt ook een groot bord
waarop de regels voor het gebruik van het plein vermeld staan,
o.a. het niet gebruiken van harde ballen. Er gaat dan te veel stuk.
Met zachte ballen mag er wel gespeeld worden.
Tevens hebben wij de afspraak dat kinderen niet bij de fietsen
spelen i.v.m. schade aan de fietsen.
De leerkrachten zullen hier op letten, maar soms gebeuren
er ook dingen buiten het zicht.
Als u iets ziet of merkt, meldt dit bij een leerkracht.
De regels van deze maand zijn:
We zorgen goed voor elkaar en onze spullen en helpen daarbij als het nodig is.
We houden onze school en omgeving netjes en schoon

Leerlingenraad schooljaar 2011-2012
De leerlingenraad bestaat inmiddels 2 jaar en dat betekent
dat de kinderen die er nu twee jaar inzitten volgens de reglementen
af moeten treden. Zij kunnen zich wel herkiesbaar stellen als ze
dat willen.
Voor groep 6 zitten Bram en Izaura in de leerlingenraad. Zij doen
dit pas een jaar, dus zij mogen er nog in blijven.
De groepen 5, 7 en 8 gaan dus nieuwe kinderen kiezen: per
leerjaar 1 jongen en 1 meisje.
De verkiezingen worden gehouden op dinsdag 13 september.
Kinderen die het leuk vinden om mee te draaien in de leerlingenraad kunnen zich
opgeven bij hun meester of juf.

Nieuws van de kleuters
We zijn het schooljaar gestart met het thema vakantie.
Met de kinderen kijken wij terug op hun zomervakantie. Wie is er weggeweest en
waar naartoe, en wie is er thuis gebleven? Wij vergelijken de manier waarop ze
hun vakantie besteed hebben, spelen in de themahoek en onderzoeken aspecten
van het onderwerp vakantie, zoals koffers inpakken en souvenirs uitzoeken. Als
het weer goed is, spelen wij nog veel buiten.
Liedje bij het thema vakantie:
Refrein: Waar gaan we heen, waar gaan we heen?
Zodra je aan vakantie denkt zegt iedereen meteen
Waar gaan we heen – waar gaan we heen?
Maar lekker liggen in je bed dat blijft toch nummer één
Gaan we naar de dierentuin of gaan we naar het strand
Gaan we naar de bergen in een ver vakantieland
Gaan we naar de maan toe in een flitsende raket
Of blijven we de hele week gezellig in ons bed?
Gaan we met een bootje of een vliegtuig of een trein
Gaan we naar het circus waar de leukste clowntjes zijn
Gaan we naar de film of naar een schitterend ballet
Of blijven we de hele week gezellig in ons bed?

Wilt u even nakijken of uw kind zijn/haar plakboek en gymspullen al heeft
meegenomen naar school? Zo niet, wilt u het dan zo snel mogelijk meegeven.

Nieuws van groep 4
We zijn enthousiast gestart in groep 4. Iedereen zet zijn beste beentje voor. We
gaan op een prettige manier met elkaar om. In de kring hebben we het vertelleeuwtje. Wie het leeuwtje vasthoudt, is aan de beurt om te vertellen. We zijn al
tot de 100 aan het rekenen. Met schrijven leren we de hoofdletters. Met taal
hebben we iedere week leuke nieuwe woorden, waar we mee werken. In groep 4
is geen schoolzwemmen meer, daarom gaan we nu 2x per week gymmen.

Nieuws van groep 6-7
Eerste Engelse les!
De allereerste Engelse les was superleuk! Ik heb al veel dingen geleerd in het
Engels. Ik ken al een beetje Engels. En de eerste les ging over landen in het
Engels. Bijvoorbeeld Germany, Turkey, Belgium en The Netherlands. Engels is
het leukste vak!
Gr. Dennis
De eerste dag op school
Ik kwam in de klas met mijn moeder. Ik zag de juf en dacht het zal leuk
zijn in groep 6 en dat was het ook! Ik heb twee aardige juffen.
De bel ging de ouders moeten weg. En toen gingen we beginnen met de
kring. Iedereen mocht over zijn vakantie vertellen en toen leren zoals
lezen, schijven enz.
Armin
De eerste Engelse les!
We hebben onze eerste Engelse les achter de rug. En groep 6 moest schijven.
Het was heel leuk. Juf Evelien praat ook Engels tijdens de les. Dat is best lastig
omdat we nog geen Engels kunnen. Het is niet makkelijk, maar wel leuk!
Het is belangrijk dat we het leren, want in veel landen spreken ze Engels!
Lianne

Nieuws van groep 7

De eerste dag was erg leuk. De juf ging allemaal dingen vertellen over haarzelf
en de klas. We moesten briefjes maken waar op stond wat onze hobby’s
waren,wat speciaal aan jou was en wat je lievelingsdier was. Dat was erg leuk
want de juf ging ze voorlezen en dan moest je raden van wie hij was. Aan het
einde had je juf er ook een en toen wist niemand van wie die was. Dat was wel
grappig. Daarna gingen we meteen rekenen. We hebben gelijk iets nieuws
geleerd. Daarna, dat was wel grappig, ging de bel. Dat was zo grappig omdat
iedereen van de bel schrok want op de bovenverdieping klinkt de bel erg hard.
We gingen naar buiten. De jongens gingen zoals altijd voetballen en de meisjes
zoals (bijna) altijd duikelrekken. We mochten naar de kuil voor een verrassing: er
was een nieuwe schoolwebsite! Hij is erg mooi geworden en de kinderen mogen

meehelpen met de website te versieren. Zoals: filmpjes er op zetten, en foto’s.
Toen ging de bel. Dat was de eerste schooldag. We hadden ons erg vermaakt!
Groetjes, Gaby en Veronique

Nieuws van de OR
Dinsdag 11 oktober jaarvergadering.
Plan deze avond vast in je agenda!
Start om 19.00 uur met aansluitend een leerzame en leuke avond verzorgd door
de OR en www.how2talk2kids.nl
"Wanneer je de vaardigheden van How2talk2kids goed toepast zul je merken dat
jouw kind meer en meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag en zelf
met oplossingen komt!"
Gezocht: Penningmeester m/v:
Ben je fan van cijfertjes en betrokken bij de school van je kind dan zoeken wij
JOU !! mail ons: or.pax@degroeiling.nl als het je leuk lijkt om ons OR-team
te komen versterken...

Nieuws van de parochie
Hierbij vindt u alvast enige informatie over het vormsel en de
vormselvoorbereiding van dit schooljaar.
Het vormsel vindt plaats op zaterdag 4 februari 2012 (onder voorbehoud van
goedkeuring door de bisschop), maar daaraan voorafgaand is er natuurlijk de
nodige voorbereiding.
De 1e ouderavond is op woensdag 26 oktober in de pastorie en de 2e
ouderavond op woensdag 30 november.
De voorstelviering is op 19 november om 19.00 uur
U ontvangt hierover nog meer informatie, maar wellicht kunt u deze data alvast in
uw agenda noteren.
Met vriendelijke groet,
Truus Kromwijk

Verjaardagen in september 2011
01-09
01-09
01-09
03-09
05-09
09-09
09-09
11-09
12-09
14-09
14-09
18-09
19-09
20-09
22-09
22-09
27-09
28-09
30-09

Ahmed Bashir Omar
Demi Tuithof
Ilyass Benamar
Mersid Sabovic
Youssra Bouzlafa
Jordi Hutters
Sam den Engelsman
Jamilia Baars
Sara Hadi
Kim Bakker
Max Spithout
Rob Boor
Dewi Bakker
Abdessalam Oualit
Giovanni Appel
Thijs den Engelsman
Sofie Beuk
Melissa Borgmann
Liam Siddiqui

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

Van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!
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