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Met het carnaval gingen we de vakantie in. Een bijzondere ervaring, voor ‘een protestant van
boven de rivieren’. Eén van de kinderen vond dat ik toch echt wel verkleed was: ‘U bent verkleed
als Klaasjan’.

Nu de vakantie achter de rug is, breekt langzaamaan de lente door, dat merken we op school
ook. Er worden bijvoorbeeld al weer plannen gemaakt voor een boomplantdag in de
bovenbouw.

De CITO-analyses zijn gemaakt en de leerkrachten maken hun groepsplannen voor de tweede
helft van het schooljaar. Deze plannen helpen ons om gestructureerd en planmatig met het
onderwijs bezig te zijn: na een CITO-ronde worden de plannen geëvalueerd en op basis hiervan
worden nieuwe doelen en plannen geformuleerd.

In de maand maart start het team met de Kanjertraining. Op 24 en 30 maart (en 14 juni
nogmaals) worden de leerkrachten getraind in deze methodiek, zodat zij deze daarna in de
groepen kunnen toepassen (de kinderen zijn dus vrij op deze dagen). De TSO-medewerkers
zullen een deel van de training meedoen, zodat ook tussen de middag op dezelfde manier met
de kinderen omgegaan kan worden.

Op de ouderavond van 3 april willen we u verder informeren over de Kanjertraining. Even ter
herinnering: 19.30 – 21.30 in het OBC Bemmel, locatie De Heister.

Met vriendelijke groet,

Klaasjan Andringa, interim-directeur

Maart 2017

E-mail: piusx@delinge.nl Website: www.piusx-bemmel.nl

Kalender:
Dinsdag 14 maart:
-Vergadering GMR
-Vergadering OR

Woensdag 15 maart:
Boomplantdag o.v.b.

Donderdag 16 maart:
Vergadering MR

Woensdag 22 maart:
Infoavond nwe ouders

Vrijdag 24 maart:
Studiedag team, alle
kinderen zijn vrij

Zaterdag 25 maart:
Open dag Pius X, voor
nwe ouders en kinderen

Woensdag 29 maart:
-Leerlingenraad
-Kijkochtend voor nwe
ouders en kinderen

Donderdag 30 maart:
Studiedag team, alle
kinderen zijn vrij

Maandag 3 april:
Infoavond over
Kanjertraning

Maandag 3 en
dinsdag 4 april:
Fotograaf

Woensdag 5 april:
Schoolvoetbal-
toernooi

Donderdag 6 april:
Fietsverkeersexamen

Vrijdag 7 april:
Palmpasen optocht gr.3

Geachte ouders en verzorgers

Bericht van Jolanda van Eijnatten

Zoals u in de nieuwsbrief van februari heeft kunnen lezen heb ik de Pius verlaten en het stokje
overgedragen aan Peggy Dornan. Na de carnavalsvakantie ga ik voor mijn studie HBO Bachelor
Toegepaste Psychologie twee dagen per week werkervaring opdoen in een GGZ-praktijk. Dit is
niet te combineren met mijn baan als Intern Begeleider op twee scholen. Er zitten simpel gezegd
niet genoeg dagen in de werkweek om dat voor elkaar te krijgen. Op mijn andere school ga ik na
de voorjaarsvakantie als Remedial Teacher Syrische vluchtelingenkinderen begeleiden in hun
onderwijsleerproces. Een leuke nieuwe uitdaging die ik tot de zomervakantie ga oppakken.

Graag wil ik kinderen, ouders en teamleden bedanken voor de prettige tijd die ik op de Pius heb
gehad.
Jolanda van Eijnatten

Parkeren bij de school

We zijn gezegend met een groot parkeerterrein bij De Kinkel/gemeentehuis en met een aantal
parkeerplaatsen bij het gymlokaal. Regelmatig parkeren ouders ook hun auto op de
fietsenstalling van de kinderen van de bovenbouw. Ik hoorde van een aantal ouders dat dat nog
wel eens tot onveilige situaties kan leiden. Een vriendelijk verzoek aan u allen: wilt u uw auto
niet parkeren op het terrein van de fietsenstalling van de bovenbouw?



Informatiedagen

Bedankt!

Op maandag 30 januari 1977 begon ik als invaller op de Pius X. Wie had kunnen denken dat ik na 40 jaar nog steeds van de
partij ben op IKC Pius X / ’t Hummelhonk? De collega’s hebben een bijzonder leuke dag voor mij georganiseerd. Het was van
begin tot eind een geslaagde dag. Een groots onthaal op de speelplaats, geweldig leuke optredens van de groepen in de hal
en daarna nog een heel leuk uitje met de collega’s. Ik heb genoten van begin tot eind en denk nog graag aan deze geslaagde
dag terug. Iedereen bedankt voor de felicitaties op wat voor wijze dan ook!

Arno Kuppen

De komende tijd hebben we regelmatig informatiemomenten voor nieuwe ouders:



Hoi allemaal, ik ben Wout uit groep 7b.
Ik zing in het Kinderkoor Spetters. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, dus misschien is dit wel iets voor jou en kom je ons
koor versterken.

Kinderkoor spetters
Mijn dirigent heet Eugéne Ceulemans.
Wij repeteren (oefenen liedjes en zingen ze) op donderdag van 15:30 tot 16:30
In de kerk in Haalderen je kan kijken bij de repetitie of het aan mij vragen

Nieuwsbrief
Via de mail (als je erbij bent) ontvang je elke maand een nieuwsbrief. Hierin vind je alles, wat je moet weten over het zingen
tijdens gezinsvieringen, communievieringen, met feestdagen of tijdens een doopviering

Activiteiten
Wij hebben ook leuke dingen wat niets met de kerk te maken heeft, zoals:
Jaaractiviteit (koorreisje), sinterklaasfeest of bijvoorbeeld een eindejaarsfeest.

Dit was de introductie van ons Kinderkoor Spetters!

Heb je interesse?
Bel gerust met Eugéne: 0481-375481
Of stuur een mailtje naar: eugeneceulemans@xs4all.nl

Kinderkoor Spetters

Volgende nieuwsbrief

Vrijdag 7 april moet alles weer binnen zijn voor de volgende nieuwsbrief.

Alvast bedankt hiervoor.
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Uit de MR

Van de week hebben we met de Medezeggenschapsraad ons eerste informele overleg gehad. We willen ons als MR verder
ontwikkelen. We gebruiken deze informele overleggen om elkaar beter te leren kennen, zodat we efficiënt kunnen
samenwerken, weten welke drijfveren de leden hebben en om zodoende te weten wat we aan elkaar hebben. Ook gaan we
aan de slag met de vragen: Waar staan we voor en waar gaan we voor? Verder gebruiken we deze extra overleggen om eens
te brainstormen over onderwerpen die ons raken of over de thema’s van ons jaarplan. Dit doen we naast of tussen de
reguliere overleggen door.

Notulen en jaarplan
De notulen van de vergadering van januari en het jaarplan staan op de site. De onderwerpen uit het jaarplan die voor de
volgende vergadering (28 maart) op de agenda staan, zijn de zorgstructuur van de school en de schoolgids.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via e-mail mrpiusx@delinge.nl. Of spreek een van ons aan. Kijk
ook op de site van de Pius X bij het kopje 'medezeggenschap' om te lezen waar we ons mee bezig houden.

Nienke Rutten Stijn Bonnes
Lonneke Stoffels Charlotte Jansen
Petra Timmers Gerrit-Jan Kiphardt
Trudie Vaessen Rema van der Linden

Donderdag 6 april 2017 vindt het VVN theoretisch Verkeersexamen plaats voor de groepen 7 van basisschool
Pius X. De volgende dag stappen de leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen.

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in
verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo
belangrijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen
toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

Verkeersexamen basisschool Pius X groepen 7
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Vervolg verkeersexamen groepen 7

Ook zorgen wij ervoor dat ruim voor het praktisch examen de fietsen van de leerlingen worden gecontroleerd. Ook dit jaar
gaat Hermans Tweewielers ons daarbij helpen.

Voor het praktijkexamen, op vrijdag 7 april, hebben we weer veel vrijwilligers nodig om het praktijkgedeelte goed en veilig te
laten verlopen. Bent u dus een ouder van een leerling uit groep 7, maak dan alvast een plekje vrij in uw agenda. Binnenkort
krijgt uw kind meer informatie mee naar huis over het examen en een formulier waarmee u zich op kunt geven.

Verkeerscommissie en leerkrachten groepen 7.


