
  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief januari 2018 

   
AGENDA 

 
Woensdag 31 januari: 
Maandviering 
 
Donderdag 8 februari: 
Rapport mee (gr. 1-7) 
 
Vrijdag 9 februari: 
Viering Carnaval, om 
12.00u. school uit,  
start VAKANTIE!!  
 
Woensdag 21 februari:  
Luizencontrole  
 
Vrijdag 23 februari:  
Volgende nieuwsbrief 
 
Week 9: 
10-minutengesprekken 
 

Vanuit de directie 
De maand januari is een maand om plannen te maken voor een nieuw jaar. 

Zo hebben we vanaf dit jaar een nieuw logo.  

 

Heeft onze buitenschoolse opvang een nieuw locatie in het hoofdgebouw. 

Een frisse , mooie ruimte.  

Gaan we in de komende maanden ons gebouw updaten. 

De maand januari is ook een toets maand. De afgelopen weken zijn de 

CITO-toetsen afgenomen. Hiermee krijgen wij een beeld van de 

ontwikkeling van uw kind in de diverse vakken. Dit is voor ons een bron 

van evaluatie van doelstellingen en voor het stellen van doelen voor het 

komende halfjaar. Ook zijn deze mede bron voor de rapporten.   

Met de Medezeggenschapsraad heb ik  woensdag 30 januari een 

teambuildingsmiddag om samen sterk te staan voor de toekomst van 

IKC Pius X. 

Een toekomst waarin we gaan verkennen hoe we ICT-middelen  nog 

beter kunnen inzetten voor ons onderwijs. Waarin we gaan verkennen 

hoe we toekomstbestendig blijven in tijden van krimp.  

Een toekomst waarin we onszelf steeds willen verbeteren op didactisch 

en pedagogisch vlak. 

Kortom we gaan er een vernieuwend jaar van maken.  

Eric Pricken, Wrnd directeur IKC Pius X 



 

Viering Carnaval vrijdag 9 februari 

 

Op vrijdag 9 februari vieren we weer Carnaval. Jullie hebben hierover al een brief 
ontvangen. Hier nog even de belangrijke mededelingen op een rij: 
 

- Geen schietgeweren, ‘messen’, zwaarden en/of ander ‘vechttuig’, mee naar 
school nemen. 

- Geen confetti en spuitbussen met serpentines. 
- Geen stiften meenemen om op kleding te kleuren.  

Beste ouders, 

hieronder een berichtje vanuit onze jeugdgezondheidszorg. Wellicht herkent u een opvoedingsvraag 

en weet u ons zo beter te vinden. 

Hartelijke groet vanuit de GGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg 



 

 

 

 

De afgelopen weken en ook nog de komende, werken we 

met de kleuters aan het thema:    

"Een winkel vol verhalen". 

Daar hoort dan ook een bezoek bij aan een echte 

boekenwinkel! 

Op woensdag 17 januari zijn de kleuters met ouders in groepjes 

naar de boekenwinkel “De Toren van Bemmel” geweest. 

(voor heen boekhandel Polman) 

Daar werden ze met veel enthousiasme ontvangen door de 

medewerkers. 

De kinderen werden rondgeleid door de winkel en kregen uitleg over de verschillende soorten 

boeken die er te koop zijn, uiteraard werd er veel aandacht besteed aan de kinderboeken en 

prentenboeken. Tevens mochten ze in de etalage kijken en bij de kassa een boekje scannen en 

afrekenen. Kortom een leerzame ochtend. Alle ouders die mee hebben gelopen, nogmaals bedankt 

en uiteraard bedanken we ook de medewerkers van boekhandel “De Toren van Bemmel” die ervoor 

gezorgd hebben dat het een onvergetelijk uitstapje werd. 

 

Met dit thema sluiten we aan bij de Nationale Voorleesdagen die beginnen op woensdag 24 januari 

2018. De voorleesdagen eindigen op zaterdag 3 februari. Op school hebben we een “echte 

boekwinkel “in de gang en schenken we extra aandacht aan het Kinderzwerfboek.   

 

Nog even dit: 

Het is feest in de bibliotheek 

Van 25 januari t/m 4 februari 2017 gonst de bibliotheek van gezellige voorleesactiviteiten vanwege 
De Nationale Voorleesdagen. Dé gelegenheid om te ontdekken dat de bibliotheek veel te bieden 
heeft. Een grote collectie prentenboeken. Maar ook boeken over hobby’s, met liedjes en spelletjes, 
over knutselen, over leuke uitstapjes, over opvoeden, en natuurlijk apps, cd’s en DVD’s. 

Welkomstcadeau 

Meld uw peuter of kleuter aan als lid. Voor kinderen is het lidmaatschap gratis*. De bibliotheek biedt 
u een lief welkomstcadeautje aan: een vingerpoppetje van de walvis uit het boek De kleine walvis, 
het boek dat verkozen is tot Prentenboek van het Jaar 2017. 

 

De kleuterleerkrachten. 

 

 

Kleuters op bezoek bij Boekhandel 
“De toren van Bemmel” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij deze heren van 

Elektrotechnisch Buro 

Veldhuis konden de groepen 

8 hun eigen kerstdiner 

bereiden. 

Heel erg bedankt voor het 

verleggen van de 

stroomgroepen! 

 

Foto’s van de boekhandel 

Groep 8 


