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      December 2018 

 

Aan het einde van een jaar is er altijd een moment van terugblikken. Wat 
heeft 2018 ons gebracht? 
2018 was een jaar waarin we ons onderwijs in beweging hebben gezet 
richting: ‘Leren zichtbaar maken’. Een koers die ervoor zorgt dat we als 
voorbeeld-school fungeren voor menig andere basisschool in de omgeving.  

 
Een jaar waarin we afscheid hebben genomen van enkele collega’s. Op de 
valreep van dit jaar heeft Mario Radt, onze conciërge, een andere functie 
aanvaard binnen Stichting De Linge met meer mogelijkheden voor hem. 
Eric Wolters is ons team komen versterken en heeft de taken van Mario 
overgenomen.  
Juf Nienke en juf Tessa zijn lid geworden van het ontwikkelteam 10-14 
onderwijs. Tot het eind van het schooljaar gaan juf Brigitte Muis en juf 
Laura van Ottele de taken overnemen in respectievelijk groep 7B en 8A op 

woensdag en donderdag. 
 
2018 is een jaar waarin we keihard hebben gewerkt! Ik ben trots op de 
inbreng van de medezeggenschapsraad en ouderraad en hun inzet om alle 
activiteiten op school in goede banen te leiden. 
 
Een jaar waarin we met z’n allen hebben gezorgd dat Pius X top is. Een 
mooi uitgangspunt om het jaar 2019 goed te kunnen starten. 
Voor iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. Tot in 2019! 
 
Eric Pricken directeur IKC Pius X 

Poetsen, herhaalde oproep 

De vrijwillige inzet van ouders die helpen op extra poetsmomenten is voor 
onze IKC zeer prettig. Op dit moment gebeurt het poetsen wisselend in 
verschillende groepen. Om het nuttige met het aangename te combineren 
willen we in samenwerking met de ouderraad in de toekomst twee 
poetsavonden per jaar organiseren.  

Samen poetsen, maar daarna ook even gezellig koffie en theedrinken. De 
eerste poetsavond staat gepland op donderdag 31 januari.  

Na de Kerstvakantie komt hierover nog een berichtgeving. Hopelijk zet u 
het alvast in uw agenda. 

 

 

Contact 

Integraal Kindcentrum Pius X 

Cuperstraat 7 

6681 AR Bemmel 

0481 461592 

piusx@delinge.nl 

Administratie: 

Petra Buscop 

p.buscop@delinge.nl 

Directeur: 

Eric Pricken 

e.pricken@delinge.nl 

Opvang: 

hummelhonk@delinge.nl 

bsopiusX@delinge.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Donderdag 20 december 

2018 kerstviering. 

Vrijdag 21 december 2018 

kinderen om 12.00 uur vrij. 

Kerstvakantie: 

Van 24 december 2018 tot 

en met 4 januari 2019. 

 

Donderdag 31 januari 2019 

poetsavond. 

 

(V.I.P) inloopochtend 

woensdag 30 januari van 

11.00-12.00 uur. 
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VIP-ochtend op Pius X 

Eén keer per maand bent u met uw peuter welkom op IKC Pius X ‘Very Important Peuter 
inloopochtend’. Samen met uw peuter kunt u een kijkje nemen op IKC Pius X in bedrijf. U krijgt een 
rondleiding en informatie en bovendien kunt u de sfeer proeven! De volgende VIP-ochtend is op 

woensdag 30 januari van 11.00 tot 12.00 uur. 

Vanaf januari staan weer elke laatste woensdag van de maand de deuren open voor alle ‘Very 

Important Peuters’. 

Het RID nu ook in Bemmel in de Kinkelink!   

Sinds 1989 is het RID specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Sinds een aantal jaren 
verzorgen wij ook behandelingen voor kinderen met dyscalculie. Wij bieden ook een cursusaanbod 
voor kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen. Het team van het RID bestaat uit psychologen, 
orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de juiste kwalificaties.  
 
Het RID in Bemmel 
Het RID levert nu ook begeleiding in Bemmel in de Kinkellink. Door het RID dichtbij de kinderen te 
brengen hoeven zij niet veel lessen te missen, zijn ze in een vertrouwde omgeving en is de reistijd 
korter.  
 
Onze behandeling biedt:  
• Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind. 
• Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.  
• Optimale samenwerking met ouders en school.  
 
Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de diagnostiek. Wij 
maken hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.  
 
Onze locaties  
Het RID heeft 14 hoofdlocaties en een groot aantal behandellocaties, verspreid over Nederland en 
altijd dichtbij of in uw gemeente. Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de contactgegevens 
en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, 
behandeling of cursus. Ook vindt u hier meer informatie over vergoedingen en kosten. 
 

 
 

 

 

 

http://www.rid.nl/
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Even voorstellen Marloes Scheffer 

 
Mijn naam is Marloes Scheffer, 35 jaar. Ik woon ik Bemmel samen met mijn vriend en twee zoontjes. 
De afgelopen 10 jaar heb ik ervaring opgedaan in de kinderopvang. De laatste 8 jaar bij dezelfde 
organisatie. Ik ben daar begonnen als vaste leidster op de babygroep, twee jaar geleden heb ik de 
overstap gemaakt naar de peutergroep. 
Ik werk met veel plezier in de kinderopvang en vindt het heerlijk om mijn creativiteit in te zetten voor 
leuke activiteiten. Knutselen, drama, bewegen maar ook muziek. Zo nu en dan pak ik mijn gitaar erbij 
om simpele kinderliedjes samen met de kinderen te zingen. 
In mijn vrije tijd geniet ik van het samen zijn met mijn gezin. Als ik nog wat vrije uurtjes voor mezelf 
over heb, dan ben ik graag creatief bezig. 

 

Parkeeroverlast Doornickstraat 
 
Nu het weer wat kouder wordt en de ouders minder fietsen, wordt er weer veel geparkeerd in de 
Van Doornickstraat. Dit geeft veel overlast voor de buurtbewoners! Gelieve uw auto te parkeren op 
het Kinkelplein.  

 
Veilig-op-weg les 
 
Hoi allemaal, 
Ik ben Amy en ik ga jullie vandaag iets vertellen over de les die we kregen over de dode hoek van 
vrachtwagens. 
Corina van veilig-op-weg die kwam met haar vrachtwagen op school. Ook mijn vader was er met zijn 

vrachtwagen. 

Eerst kwam Corina in de klas om ons een filmpje te laten zien over de gevaren in het verkeer. Ze 

leerde ons dat je altijd ruim en rechts achter een vrachtwagen moet wachten voor het stoplicht. En in 

een bocht moet je helemaal goed opletten want ze maken een hele ruime draai.  We kregen ook een 

quiz met een heleboel vragen. Die waren nog best moeilijk. Want er was ook een vraag over drie 

voertuigen wie er geen dode hoek had. En dat kon zijn een fiets, tractor of bus. Iedereen dacht fiets 

en dat is ook zo maar als je in de winter je capuchon op hebt kan je niet zien wat er achter je 

gebeurd. Je kan dan beter een muts op doen of oorwarmers.  

Daarna gingen we in groepen naar de vrachtwagens. We werden verdeeld over twee groepen en de 

helft van een groepje ging in de vrachtwagen zitten en de andere helft ging voor de vrachtwagen 

staan. Je zag pas iemand voor de vrachtwagen staan als die verder dan drie meter ervoor stond. Ook 

naast de vrachtwagen zie je bijna niets. Een chauffeur moet heel veel spiegels gebruiken en dan zien 

ze nog niet alles. 

Na een tijdje mocht de andere groep in de vrachtwagen zitten. In een vrachtwagen zit je heel hoog. 

En de vrachtwagen ziet er vanbinnen heel mooi uit. 

Het was een hele leuk leerzame ochtend. Ik hoop dat Corina er volgend jaar weer is met haar 

vrachtwagen want ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen erover leren. 

Groetjes van Amy van Kesteren, groep 7A 

 

https://www.veilig-op-weg.nl/
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Snoeien van de Wilgentunnel  

Wij willen alle ouders en leerlingen bedanken die geholpen hebben bij het snoeien en vlechten van 
de wilgentunnel in de maand november. Het was veel werk, maar het was erg gezellig en het weer 
was ideaal. Nogmaals BEDANKT namens het team en de leerlingen van De Pius!  

 

Geweldige opbrengst Kinderpostzegelactie 

 


