
 
 
 
 
 
 

 

december 2017 

  
AGENDA 

 
Donderdag 21 december: 
School tot 12.00u, daarna 
Kerstviering van 17.00u 
tot 19.00u 
 
Vrijdag 22 december: 
Om 12.00u start de 
vakantie! 
 
Tot maandag 8 januari 
2018! 
 
Woensdag  
10 januari 2018: 
Luizencontrole 

Vanuit de directie 
Zo aan het eind van een jaar is er 

altijd even het moment van 

terugblikken. Wat  heeft 2017 

ons gebracht? 

2017 was een bewogen jaar voor 

IKC Pius X. Een jaar met ups en 

downs . 

Een jaar waarin we afscheid 

hebben genomen van enkele 

collega’s. Collega’ die nauw 

verweven waren met de Pius en 

die met enig verdriet ten 

behoeve van de ontwikkeling van 

ons IKC elders zijn gaan werken. 

Een jaar waarin we door zijn 

gegaan met kanjertrainingen. Een 

jaar waarin we een nieuwe weg 

zijn ingeslagen 

met handelingsgericht werken en 

nog meer aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van het kind. 

Een jaar waarin we keihard 

hebben gewerkt. 

Maar ook een jaar waarin we 

intens verdrietig zijn over het 

overlijden van Claudia Wiltink, 

moeder van Thom , leerling van 

onze school . Een jaar waarin we 

ook vreugdevol zijn over de 

geboorte van Soof, dochter van juf 

Jolien. Leven en dood zo dicht bij 

elkaar. 

Een jaar waarin we samen met 

kinderen en ouders veel ervaren en 

beleefd hebben. Een jaar waarin 

we met z’n allen weer vertrouwen 

hebben dat de Pius X top is. En 

daarmee het jaar 2018 goed 

kunnen starten. 

 

Voor iedereen fijne feestdagen en 

een mooie jaarwisseling. Tot in 

2018! 

Eric Pricken directeur (wrnd)IKC Pius X 

 

Bedankt, ’t Wapen en Kersten! 

 
Bij deze willen wij ’t Wapen en Kersten (groente en fruit) bedanken voor hun inzet tijdens onze 
Sinterklaasviering. We hebben het echt gewaardeerd!  
 

 
 



 

 

In onze vergadering van maandag 11 december bespraken we het idee van een talentenbank voor 

ouders. We gunnen het de school om meer gebruik te maken van de talenten en professionaliteit 

van ouders. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die bij de bank werkt, die een keer in de klas iets kan 

vertellen over geld. Of een ouder die een technisch beroep heeft, die in technische zin iets kan 

betekenen voor school. Zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken waarbij ouders op een andere 

manier betrokken kunnen zijn bij school. We willen dit idee verder uitwerken en bekijken op welke 

(digitale) manier we deze talentenbank kunnen vormgeven en beheren. We houden u op de hoogte 

via deze nieuwsbrief. Mocht u nu al suggesties hierover voor ons hebben, dan horen we dat uiteraard 

graag. Stuur een mail naar mrpiusx@delinge.nl. Alvast bedankt voor het meedenken. 

 

 

Groep 8A is dolblij met de nieuwe boeken! 
Dankzij jullie aankopen tijdens de boekenmarkt  
van de Kinderboekenweek hebben wij 2 nieuwe  
leesboeken gekregen voor in de klas.  
 
Bedankt, namens groep 8A 

 

 

 

 

Ook dit jaar was IKC Pius X goed 

vertegenwoordigd bij de VO-markt op 

donderdag 7 december jl.    

Een groot aantal kinderen uit de groepen 7 en 

8 hebben op deze avond kennisgemaakt met 

voor hen nog onbekende scholen. Dit maakt 

de keuze begin volgend jaar nog lastiger. Veel 

plezier bij het maken van jouw juiste keuze!

Uit de MR – december 2017 

Groep 8A 

VO-markt 

mailto:MR@delinge.nl


 

 

IKC Pius X wordt een KinderzwerfboekStation 

 

Help mee aan de inzameling van kinderboeken! 

 

Van 18 december t/m 26 januari zamelen we met alle kinderen en ouders kinderboeken in voor 

Kinderzwerfboek.  

Waarom is lezen belangrijk? 

Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er 

thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school. Kinderen die lezen hebben 

meer kans op een goede toekomst en om niet in een armoede situatie te raken. 

Kinderzwerfboeken 

Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de 

kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation of bij IKC Pius X. Je herkent ze aan de 

zwerfsticker op de kaft. 

KinderzwerfboekStations 

Dit zijn kasten vol zwerfboeken! Je kan hier een boek brengen dat een ander kind mag lezen. Én je 

kan een zwerfboek uitzoeken om zelf te lezen. Je vindt de adressen op www.kinderzwerfboek.nl. Er 

zijn al meer dan 1.500 KinderzwerfboekStations in Nederland! 

Leesplezier voor iedereen! 

Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij ook! Daarom roepen 

wij je op om een (gelezen) kinderboek mee te nemen van huis. Lever deze in. In de hal van beide 

locaties staat vanaf  18 december een bak met het logo van de Kinderzwerfboek. Tips voor goede 

boeken: 

- het boek is bestemd is voor kinderen t/m 14 jaar 
- het boek ziet er aantrekkelijk uit  
- het boek is tijdloos 

Waar gaan de boeken zwerven? 

De ingezamelde boeken worden geschonken aan een KinderzwerfboekStation op deze school. 

 

Help mee met inzamelen 


