
   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief juni 2018 

   
AGENDA 

 
Week 26: 
Kind-ouder-
leerkrachtgesprekken  
groepen 3 t/m 7 
 
Woensdag 27 juni: 
Kennismakingsmorgen: kennis 
maken met de nieuwe 
leerkracht(en) en groep:  
10.30u tot 12.00u. 
 
Vrijdag 29 juni: 
Musical groep 8A 
 
Maandag 2 juli: 
Schoolreisje naar de Leemkuil: 
groepen 3, 4 en 5 
 
Dinsdag 3 juli: 
Schoolreisje naar Geofort: 
groepen 6 en 7 
 
Woensdag 4 juli: 
Musical groep 8B 
 
Vrijdag 6 juli: 
Laatste schooldag! Optredens 
van alle groepen op het 
schoolplein.  
12.00u start de 
zomervakantie!! 
 

Ontwikkelingen van IKC Pius X 

 
Nog twee weken te gaan. Twee weken waarin we het schooljaar 
2017-2018 gaan afronden, alweer een opstart maken naar het 
nieuwe schooljaar, de driehoeksgesprekken voeren en met elkaar 
bespreken wat er voor volgend schooljaar nodig is om verder te 
ontwikkelen. Tussendoor is er nog een schoolreisje en nemen we 
niet alleen afscheid van de groepen 8 maar ook van een aantal juffen 
en onze intern begeleider. 
Inmiddels heeft u de formatie ontvangen en weten de kinderen  
welke juf of meester welke groep krijgt. Ook hebben we de 
studiedagen gepland en zal de schoolgids de eerste week van het 
nieuwe schooljaar op de site staan. 
Data studiedagen: Maandag 3 september 2018, woensdag 3 oktober 
2018, dinsdagmiddag 12 februari 2019 , dinsdag 2 april 2019 en 
vrijdag 24 mei 2019. 
Veranderende schooltijden 
In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
worden de schooltijden aangepast. Op dit moment gaat groep 1 op 
de vrijdag niet naar school. We merken dat hier bij  ouders wel 
behoefte aan is uit het oogpunt van opvang. Daarbij weten  we 
vanuit ervaringen van andere scholen dat het voor de doorgaande 
lijn, continuïteit in de groep en de ontwikkeling van de kinderen in 
groep 1 goed is om ook de vrijdag naar school te gaan. Naast de 
pedagogische en didactische meerwaarde voor de school en  het 
voordeel voor ouders die minder opvang nodig hebben heeft het 
naar school gaan van groep 1 op de vrijdag als voordeel dat de 
kinderen 3,5 uur per week en 138 uur per jaar meer onderwijs 
krijgen. 
Op woensdagen wordt de dag verlengd tot 12.30, een verlenging van 
15  minuten. Hierdoor is er op jaarbasis 10 uur extra lestijd. We 
kunnen dan de gelegenheid bieden om de bovenbouwkinderen 5x 
per jaar voorafgaand aan feestdagen of vakanties om 12 uur op 
vrijdag vrij te geven.  
De volgende vrijdagen komen hiervoor in aanmerking: voor de 
herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de carnavalsvakantie, op 
Goede Vrijdag en de vrijdag voor de meivakantie (doorgaans de dag 



van de Koningsspelen) en voor de zomervakantie. Op deze dagen is 
er dan uiteraard geen lunchpauze. 
Wat doet de onderbouw met deze 10 uur extra?  
Er is bijvoorbeeld een jaarlijkse onderbouwdag bij Marant waarvoor 
we invallers moeten regelen. Dat hoeft dan niet meer, want de 
kinderen zijn op die dag vrij. Deze groepen hebben dus de 
mogelijkheid om maximaal 10 uur in te zetten voor activiteiten, 
waarvoor normaal gesproken invalkrachten nodig zijn. Uiteraard 
moet aan het begin van het schooljaar duidelijk zijn waar de uren 
aan worden besteed. Dit gaat in overleg, vrije dagen worden in de 
jaarkalender opgenomen. 
 
Het afgelopen jaar is een mooi en druk jaar geweest waarin we als 
team belangrijke veranderingen zijn aangegaan. Een jaar met 
persoonlijk verdriet en vreugde. En jaar waarin we als mens en als 
organisatie zijn gegroeid.  En dat met als doel het beste voor uw 
kinderen. 
 
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar. 
 

 

Hallo allemaal, 
  
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik per 1 augustus als 
intern begeleider in Apeldoorn -mijn woonplaats-  aan de slag 
zal gaan. Ik heb met veel liefde en plezier gewerkt op de Pius X 
en wil iedereen hartelijk danken voor de fijne tijd.  
Hopelijk zijn er mooie stappen gezet in de ontwikkeling van de 
kinderen en heb ik daar een steentje aan mogen bijdragen. 
Voor alle kinderen, ouders en collega’s: het gaat jullie goed! 
 
Peggy Dornan, intern begeleider 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
Op 1 augustus 2018 ga ik starten bij mijn nieuwe 
werkgever “liemersnovum”. Ik heb een baan 
geaccepteerd op de Tragellijn in Lobith. Daar zal ik, 
net als op de Pius X, werkzaam zijn in de 
middenbouw. Ik zie het echt als een nieuwe 
uitdaging, waar ik veel zin in heb! Toch valt het me 
zwaar om na bijna 20 jaar de Pius X te gaan verlaten. 
Ik zal het fijne team, de ouders en kinderen zeker 
gaan missen. De school waar je zo lang gewerkt hebt, 
laat je natuurlijk niet zomaar los…..dat zal z’n tijd 
nodig hebben. Ik wens iedereen veel mooie momenten en gezondheid toe voor de 
toekomst! Bedankt allemaal voor (bijna) 20 mooie jaren op de Pius X! Tot ziens! Veel liefs, 
Ilse van de Kamp  



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hallo allemaal, 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik starten op IKC de Vonkenmorgen in Gendt. Ik ga 
daar werken in de onder- en middenbouw. Het is een nieuwe uitdaging. Ik heb er veel zin in. 
Maar ik heb ook met veel plezier gewerkt op deze school. Ik wil iedereen bedanken voor alle 
jaren op IKC Pius X, alle collega’s, de ouders en de kinderen!  
 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!  
 
Groetjes van Chantal Jurrius 
 
 
 

 

 
Na veel speelplezier op BSO het Luchtkasteel staat de zomervakantie voor de deur. Wij 
kijken terug op een mooi jaar met veel gezelligheid. Samen met de opvang en groep 1-2 
sluiten wij het jaar af met het thema piraten/Woeste Willem. De kinderen hebben 
verschillende knutselactiviteiten binnen het thema gemaakt zoals bootjes en vissen. 
Voor de kinderen die gebruik maken van de vakantieopvang veel plezier met de activiteiten 
die voor jullie georganiseerd worden.  
Maandag 20 augustus staan wij weer graag voor alle kinderen klaar, tot dan!     
 

Wist u dat: 
*Wij opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.                                                 

*Wij opvang bieden bij studiedagen. 

*Wij geopend zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur.  

*Dat er van 7.00 uur tot 7.30 uur een ontbijttafel klaar staat. 

*Dat u een strippenkaart kunt kopen om de kinderen bij ons te 

laten lunchen. 

*Wij gezond eten en drinken aanbieden als ontbijt en lunch. 

*U betaalt voor wat u nodig heeft. 

*Wij vakantieopvang aanbieden. 

*Wij opvang aanbieden volgens een vast of flexibel contract. 

 

Groet team, BSO Het Luchtkasteel.                                                          
 

 

In de laatste MR-vergadering van dit schooljaar hebben we de begroting van school gezien 
en doorgesproken. Er waren geen op- en aanmerkingen van onze kant. Daarnaast hebben 

BSO het Luchtkasteel 

Vanuit de MR 



 

we het voorstel voor de verandering in de schooltijden besproken. Dit kreeg onze 
instemming en daarmee is besloten dat de schooltijden vanaf komend schooljaar wijzigen. 
Groep 1 gaat op vrijdagochtend ook naar school. En op de woensdag is de school om 12.30 
uur uit in plaats van om 12.15 uur. 
 
Ook hebben we gesproken over de besteding van het extra geld voor de werkdruk van 
leerkrachten. Het schoolteam heeft in overleg besloten hoe dit geld in te zetten. De wens is 
een extra leerkracht zodat leerkrachten meer tijd hebben voor hun administratieve taken. 
Daar wordt door het team verder vorm aan gegeven. Tot slot hebben we met de bestuurder 
van de Linge, Theo Pruijn, de samenwerking van afgelopen schooljaar met waarnemend 
directeur Eric geëvalueerd. Wij hebben de samenwerking als heel prettig, constructief en 
positief ervaren. 
 

 

 

 

 

De laatste vergadering van de Ouderraad heeft inmiddels plaatsgevonden; nog maar twee 
weken en dan begint de zomervakantie. We kijken weer terug op een schooljaar vol 
activiteiten voor onze kinderen op IKC Pius X. Voor een succesvol verloop van al deze 
activiteiten is een beroep gedaan op de tijd, energie, creativiteit en inzet van heel veel 
mensen.  
Deze activiteiten zouden niet gerealiseerd kunnen worden, zonder alle materiële bijdragen, 
met name in de vorm van de activiteitenbijdrage. Op deze plaats willen wij dan ook onze 
dank uitspreken voor alle geboden hulp en bijdragen, in het bijzonder die van de 
hulp(groot)ouders, luizenouders en klassenouders. Het is geweldig dat we samen zoveel 
hebben kunnen realiseren voor de kinderen van IKC Pius X!  
 
Wellicht ten overvloede willen we hier vermelden dat de Ouderraad is samengesteld uit alle 
klassenouders. Voor het komende schooljaar hebben wij voor een klein aantal groepen 
(1/2a, 1/2b, 3, 4b) nog geen klassenouder of zoekt de zittende klassenouder nog hulp. 
Hierbij doen wij een oproep aan alle geïnteresseerde ouders/verzorgers om zich aan te 
melden als klassenouder en daarmee als lid van de Ouderraad. Dit geldt ook voor de functie 
secretariaat als penningmeester.  
 
Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met de ouderraad 
via secretariaat@orpiusx.nl.  
 
Wij kijken uit naar de zomervakantie en wensen iedereen hierbij alvast een hele fijne 
vakantie! 
 

 
René Slendebroek, Dennis Knuiman,  
Véronique Schipperheyn  
 
 
 

Vanuit de OR 



 

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de pedagogisch medewerksters van de opvang de VSO 
gaan uitbereiden voor de kinderen die gebruik maken van de Borgwal. Dit betekent dat de 
kinderen vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur gebruik kunnen maken van onze opvang. De kinderen 
zullen vanaf IKC Pius X  door onze pedagogisch medewerksters naar basisschool de Borgwal 
worden gebracht. Ook kinderen van IKC Pius X zijn dagelijks welkom om gebruik te maken 
van de VSO. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, loop dan gerust bij ons binnen of neem 
contact met ons op via telefoonnummer: 0481 454966 of per mail: hummelhonk@delinge.nl   
 
Groet team opvang IKC Pius x 
 

 

Nieuws vanuit de voorschoolse opvang (VSO) 


