
NIEUWSBRIEF PIUS X

De periode tussen kerst- en carnavalsvakantie zit er bijna op. Voor ons was dit een
periode om ons pedagogische beleid te herijken. Dit beleid is gestoeld op de vier V’s:

Veiligheid

Vertrouwen

Verbondenheid

Verantwoordelijkheid

In een aantal groepen hebben we recent een ouderavond gehad waar we de effecten
van onze pedagogische aanpak hebben besproken. Ook daarbuiten krijgen we
regelmatig feedback van ouders. De algemene teneur is dat zowel ouders als
leerkrachten een positief effect zien: het is rustig op school en de issues waar we voor
de kerstvakantie mee te maken hadden, zijn verminderd of verdwenen. We zetten dit
pedagogisch beleid de komende tijd onverminderd door.

In de maanden maart en april wordt een start gemaakt met de Kanjertraining. Om u
hierover te informeren wordt een ouderavond gehouden op 3 april as. van 19.30 – 21.30
uur. Deze avond wordt gehouden in de aula van het OBC Bemmel, locatie de Heister
(Heister 1 te Bemmel). Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Klaasjan Andringa

Interim-directeur

Februari 2017

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

Kalender:

Maandag
13 februari:
Studiedag team,
alle kinderen zijn
vrij!

Dinsdag
14 februari:
Vergadering OR

Donderdag
16 februari:
Rapporten mee
(gr. 1-7)

Maandag 20 en/
of dinsdag
21 februari:
10-minuten-
gesprekken

Vrijdag
24 februari:
CARNAVAL!

Maandag
27 februari t/m
zondag 5 maart:
Carnavalsvakantie!

Woensdag
8 maart:
Luizencontrole
Nationale luizendag!

Vrijdag 10 maart:
Volgende
nieuwsbrief

Geachte ouders en verzorgers

Wordt uw kind binnenkort 3 of 4 jaar?

U kunt uw kind bij onze school aanmelden wanneer het 3 jaar is. Wordt uw kind het
komende schooljaar 4 jaar? Wilt u dan uw kind de komende maand aanmelden? Dan
kunnen wij er met de inrichten van de kleutergroepen al rekening mee houden. U vindt
het aanmeldformulier op onze website www.piusx-bemmel.nl/aanmeldformulier. Als u
mensen kent die nog een school zoeken voor hun kind, dan is het fijn als u hen op onze
school wilt wijzen.

Groei naar volledige dagopvang

Bij onze kinderopvang kunt u terecht voor de peutergroep, de peuteropvang en voor- en
naschoolse opvang. Opvang is al vanaf 1,5 uur mogelijk!

Vanaf maart bieden wij opvang voor kinderen vanaf 1,5 jaar. Ook wordt er hard gewerkt
om opvang van kinderen vanaf 0 jaar te realiseren. Hiermee starten wij in het nieuwe
schooljaar.



Dependance heeft een nieuw telefoonnummer

Onze school heeft nu één telefoonnummer: 0481-461592. Het aparte telefoonnummer van de dependance is
vervallen. Ziekmeldingen van kinderen op dit ene nummer doorgegeven worden. De telefoonnummers van onze
opvang en de BSO zijn ongewijzigd. Samengevat:
School: 0481 - 461592
Opvang: 0481 – 454966
BSO: 06 - 23835241

Kennismaken met ons IKC?

U kunt de komende tijd op verschillende manier kennis maken met ons IKC:

Kijkochtenden
Op een aantal woensdagen in de maanden maart, april en mei hebben wij tussen 11.00 – 12.00 uur een
kijkochtend. U wordt dan rondgeleid door onze leerlingen en ziet de opvang en de school in bedrijf. Het gaat om
de volgende data: 29 maart, 19 april en 31 mei.

Peutermomenten
U kunt met uw kind van 3 jaar ook eens een half uur meemaken in de kleutergroep. Uw kind kan meedoen met de
groep en u ziet hoe het er in de kleutergroep aan toe gaat. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Petra
Timmers: p.timmers@delinge.nl.

Informatieavond
Op woensdag 22 maart hebben wij een informatieavond. Hier kunt u informatie krijgen over ons onderwijs en onze
opvang.

Open ochtend
Op zaterdagmorgen 25 maart hebben wij een open ochtend. De leerlingen laten u de school en de opvang zien en
u krijgt alle informatie over ons onderwijs en onze opvang.

Afspraak maken
U kunt ook een aparte afspraak maken met onze directeur, Klaasjan Andringa: k.andringa@delinge.nl. Hij geeft u
alle informatie en laat u door leerlingen rondleiden door de school en de opvang ‘in bedrijf’.

Groei naar volledige dagopvang (vervolg)



Nieuwe Intern begeleider

Sinds vorige week hebben we een nieuwe intern begeleider op school: Peggy Dornan. Zij gaat Jolanda van
Eijnatten vervangen. Jolanda gaat ons na de voorjaarsvakantie verlaten. Hieronder stelt Peggy zich aan u voor:

Hallo allemaal,

Mijn naam is Peggy Dornan. Ik woon met mijn man en onze kinderen in Apeldoorn. Na 17 jaar lesgeven op verschillende
basisscholen en daarnaast mijn werk bij de Algemene Onderwijsbond, mag ik nu al mijn studies en ervaringen combineren in
de functie van Intern Begeleider.

Onderwijs blijft mijn grootste passie en ik hoop dan ook, samen met alle collega’s van Pius X, te zorgen dat ieder kind het
onderwijs mag genieten wat het verdient. Bovendien hoop ik een stukje stabiliteit voor de school te kunnen bieden voor de
komende jaren.

In de “even” weken werk ik op maandag, dinsdag en woensdag. In de “oneven” weken werk ik op maandag, donderdag en
vrijdag.

Voor het gemak heb ik de zorgroute van Pius X -zoals die al jaren is- in een overzicht gezet.

Tot ziens!

Volgende nieuwsbrief

Alles voor de volgende nieuwsbrief moet binnen zijn voor vrijdag 10 maart.



Basketbaltoernooi

Woensdag 28 december was er een basketbaltoernooi in de Schaapskooi. Alle spelers deden eerst een warming
up. Daarna gingen we een wedstrijd spelen.
Het ging er soms hard aan toe. Je kon bijvoorbeeld een bal tegen je hoofd krijgen en dat is niet fijn.
Sommige juffen kwamen ook kijken, dat was heel leuk!
Je kon een gouden bal winnen als je 1e werd. De anderen krijgen een medaille.
We hadden ook fel gele t-shirts waardoor we goed te herkennen waren.

Groep 4 van Pius X werd 1e! Groep 3 werd 5e en groep 5/6 werd 3e.
Het was een heel leuk toernooi!

Geschreven door Jelle Buurman (groep 5) en Mathijs Nouws (groep 4)

Onze dank gaat uit naar Jeroen Guldemond die geregeld heeft dat we aan dit toernooi mee konden doen en er
tevens voor heeft gezorgd dat we in mooie shirts konden spelen.

Even voorstellen

Mijn naam is Sanne de Jong. Ik ben 21 jaar en samen met mijn vriend woon ik in een appartement in Gendt. Vanaf
de eerste week na de kerstvakantie ben ik werkzaam in groep 4 op de Pius X. Hier ben ik ter vervanging van Luna.
Naast werken op de Pius X en het invallen op allerlei andere scholen, speel ik in mijn vrije tijd alt-saxofoon,
melodisch slagwerk en ben ik bestuurslid bij harmonie St. Caecilia Gendt. Jullie zullen mij met name zien rondlopen
op woensdag en vrijdag, maar wellicht zal ik ook op andere dagen in verschillende groepen invallen.

Voor vragen kunnen jullie me altijd benaderen!
Ik hoop er leuke, gezellige en vooral
leerzame tijd van te maken met iedereen op de Pius X!

Groetjes,
Sanne de Jong



CARNAVAL!

Op vrijdag 24 februari wordt de Pius X omgetoverd tot de PIAS LEUT SCHOOL!!We zetten de feestneus op met alle groepen.

De normale schooltijden gelden op deze dag. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uit. De groepen 5 t/m 8 feesten tot 14.30
door.

We krijgen rond 9.00 uur bezoek van de Prins en Prinsesmet hun gevolg; de Piejassen. Na een half uurtje hossen in de hal
gaat iedere groep in zijn eigen bouw gezellige activiteiten doen rondom het carnavalsfeest.

De kinderen van groep 1 zijn ook welkom deze ochtend. Om 8.30 beginnen de kinderen gewoon in hun eigen klas. Zij gaan
ook even naar de hal om de Prins en de Piejassen te begroeten.

Voor alle groepen zijn spelletjes en activiteiten in de klassen uitgezet. Iedereen krijgt een snoepje, hapje en een drankje, dus
voor de ochtend hoeft niemand eten of drinken mee te nemen.

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wel eten en drinken voor de middagpauze meenemen.

Tot slot nog enkele mededelingen: Géén schietgeweren, ‘messen’, zwaarden en/of ander ‘vechttuig’ mee naar school nemen.
Géén confetti en spuitbussen met serpentines!! Géén stiften meenemen om op kleding te kleuren.

Het PIAS LEUT team wenst iedereen alvast een leuke Carnaval en een fijne vakantie! Alááááf!

Vanuit de MR

De MR is afgelopen periode twee keer bij elkaar geweest. Eén keer voor een reguliere vergadering en één keer om

met elkaar te bespreken hoe we willen samenwerken en hoe we onze ambities willen bepalen. Daarover leest u in

de volgende nieuwsbrief meer.

In de MR vergadering van 24 januari hebben we gesproken over de aanpak 'nieuwe start' van de interim directeur

en de voortgang. We hebben veel vertrouwen in de aanpak en zien en horen goede resultaten. Verder hebben we

het jaarplan vastgesteld. Daarop staan de jaarlijkse onderwerpen en ook staan we elke vergadering stil bij de

voortgang van de aanpak.

Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over de veiligheid van de rubberen korrels bij het speeltoestel op het

speelplein.

Ook hebben we gesproken over communicatie vanuit de MR. We willen u vaker informeren over wat we bespreken

en wat we doen. Vandaar dat u in de nieuwsbrief van school ook altijd een bericht van ons kunt verwachten. De

notulen en het jaarplan vindt u binnenkort op de site.

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.



Info over hoofdluis

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Met deze brief informeren we u over hoofdluis.

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u
hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste methode.

Hoe krijg je hoofdluis?

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn overlopers.
Ze wandelen van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of
onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen
vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken, waardoor het voor de luis extra makkelijk is een prooi te vinden.
Naast kinderen houden hoofdluizen ook van volwassenen en jongeren; houd alle gezinsleden dus in de gaten.

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te
(laten) controleren. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u
zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van
een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, terwijl neten
juist aan het haar vastkleven. Neten die meer dan 1½ cm van de hoofdhuid af zitten, zijn dode (lege) neten!

Behandeling

Als u hoofdluis ontdekt is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er luizen
of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk.

Kammethode: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam .

Dit uitkammen is het belangrijkst. Kam met een netenkam, deze heeft metalen tanden. Gebruik géén plastic kam
(luizenkam).

Volg de volgende stappen:

• Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit.
• Doe (gewone) crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg.
• Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de netenkam en kam het

haar van achteren naar voren (van nek naar pony). Begin tegen de schedelhuid aan! Start van het ene
naar het andere oor en kam zo al het haar door.

• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u
luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wasbak.

• Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kam goed schoon. U kunt kam uitkoken of ze
ontsmetten met alcohol (70%).



Bron afbeelding: RIVM Nederland

Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel. Ook dan moet u 14 dagen dagelijks het haar
kammen. Als u een antihoofdluismiddel gebruikt, herhaal deze behandeling dan altijd na 7 dagen: dus insmeren
op dag 1 en dag 8. En altijd 14 dagen dagelijks kammen!

Antihoofdluismiddelen

Antihoofdluismiddelen kunnen ondersteunen bij de behandeling, maar bedenk: KAMMEN MOET, SMEREN MAG.
Wilt u een antihoofdluismiddel gebruiken, kies dan in ieder geval voor een geregistreerd product. Op volgorde van
werkzaamheid zijn dit:

• Middelen met de stof dimethicon (zonder bestrijdingsmiddel);

• Lotion en shampoo op basis van malathion: Prioderm® of Noury® (met bestrijdingsmiddel);

• Crèmespoeling en lotion op basis van permetrine: Loxazol® (met bestrijdingsmiddel);

• Spray op basis van bioalletrine/piperonylbutoxide: PARA-spray® (met bestrijdingsmiddel).

Tegen de antihoofdluismiddelen is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Daarom raadt het RIVM
middelen met dimethicon aan: hier zit geen bestrijdingsmiddel in. Dimethicon is een stofje waardoor de hoofdluis
stikt. Hoofdluis kan hier niet resistent tegen worden. Bijkomend voordeel is dat het haar heel glad wordt,
waardoor kammen gemakkelijk(er) gaat. Voor middelen met bestrijdingsmiddel geldt dat de resistentie bij
malathion het minst voor komt. Als het middel niet werkt, probeer dan een middel waar een andere werkzame
stof in zit.

De werkzame stoffen die in de antihoofdluismiddelen gebruikt worden, komen via de huid in de bloedbaan van
het kind. Dit is niet helemaal ongevaarlijk. Wees dus erg voorzichtig met het gebruik van antihoofdluismiddelen.
Gebruik ze nooit vaker dan 2x per jaar!

Preventieve middelen?

Middelen tegen neten? Er zijn tegenwoordig ook veel preventieve middelen op de markt. Hiervan wordt beweerd
dat het middel ervoor zorgt dat je geen hoofdluis krijgt. Dit is echter niet aangetoond. Vanwege de (mogelijke)
resistentie en bijwerkingen wordt het gebruik van dit soort preventieve middelen niet aan geraden. Er zijn ook
meerdere middelen tegen neten (eitjes) in de haren. Deze middelen werken vaak niet, maar zijn wel duur! Let op
de plek van de neten: verder dan 1½ cm van de hoofdhuid zijn lege neten! Er is dan dus géén hoofdluis meer!

Info over hoofdluis (vervolg)



Info over hoofdluis (vervolg)

Aanpassing van het landelijk beleid, per 16-3-2011:
Luizencapes over kinderjasjes hangen, knuffels en beddengoed wassen, borstels uitkoken, de auto stofzuigen. Vroeger werd
ouders geadviseerd om een grondige schoonmaak te houden bij hoofdluis. Het is echter niet wetenschappelijk bewezen dat
dit soort omgevingsmaatregelen helpen. Daarom hoeven ouders dit niet meer te doen, volgens het RIVM en het Landelijk
Steunpunt Hoofdluis.

Let op!

�Malathion en dimeticon zijn brandbaar. Vermijd open vuur tijdens de behandeling met een middel waar malathion

of dimeticon in zit en föhn het haar niet!

�Chloor tast de werking van malathion aan, dus laat uw kinderen niet zwemmen in chloorhoudend water op de dag

van de behandeling (zwemles).

�Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen jonger dan 6 maanden kunnen beter geen

antihoofdluismiddel gebruiken.

�Malathion, permetrine en dimethicon kunnen huidirritatie, overgevoeligheid en allergie als bijwerking hebben.

�Gebruik geen antihoofdluismiddelen als u niet zeker weet of uw kind luis heeft. Een antihoofdluismiddel kan

besmetting met hoofdluis niet voorkomen.

Hoofdluis heb je niet alleen

Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, controleer dan meteen alle gezinsleden, dus ook de

volwassenen! Meld het bovendien op school, bij de kinderopvang, op clubjes, bij vriend(innet)jes, oppas, opa’s en

oma’s etc. zodat iedereen op tijd kan behandelen.

Regelmatig controleren

Sommige kinderen zijn (erg) gevoelig voor hoofdluis. Controleer alle leden van uw gezin (inclusief ouders!) 1x per

week op hoofdluis. Hierdoor kunt u meteen ingrijpen wanneer er hoofdluis is en is het beter beheersbaar. Met

controleren wordt het nakijken bedoelt, u hoeft niet (volledig) te kammen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.vggm.nl/hoofdluis – o.a. filmpjes over hoe te kammen. Bron: De informatie in

deze brochure is gebaseerd op het Protocol Hoofdluis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

(RIVM). Kijk ook eens op www.rivm.nl/infectieziekten & www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Samantha Peters

(hoofdluis coordinator: sam-ray@live.nl)

Met vriendelijke groet,
Mieke Kuppen en Samantha Peters


