
  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief maart 2018 

   
AGENDA 

 
Vrijdag 30 maart: 
Paasviering. 
 
Zondag 1 april en 
maandag 2 april:  
Pasen.  
 

 
 
Donderdag 5 april: 
Theorie 
verkeersexamen 
groepen 7 
 
Donderdag 12 april: 
Fietsexamen groepen 7 
 
Week 16: 
Cito-toets groepen 8 
 
Donderdag 19 april: 
Volgende nieuwsbrief 
 
Vrijdag 20 april: 
Koningsspelen 
 
Vrijdag 27 april: 
Start meivakantie! t/m 
zondag 13 mei 

Ontwikkelingen van IKC Pius X 

Schoolzelfevaluatie 
Om onze kwaliteit van onderwijs goed te monitoren en waar nodig te 
verhogen evalueren we tweemaal per jaar de resultaten van ons 
onderwijs. We bekijken in een teambijeenkomst gezamenlijk de cito 
leerlingvolgsysteem resultaten. Op schoolniveau  en groepsniveau 
kijken  we of er zorgsignalen zijn m.b.t. een vakgebied. Vervolgens 
gaan de leerkrachten kritisch kijken naar de eigen groep en op 
kindniveau. We zetten de gegevens op schoolniveau en groepsniveau 
af tegen het landelijk gemiddelde. Op kindniveau kijken we met name 
naar de vaardigheidsscore en vaardigheidsgroei. Dit laatste is van groot 
belang omdat we ernaar streven dat iedereen kan groeien ongeacht 
zijn of haar niveau. Nadat we in een gezamenlijke bijeenkomst een 
analyse hebben gemaakt, bespreken we in een doelstellingengesprek 
per parallelgroep wat goed is gegaan, wat effectief was en wat beter 
kan. In dit gesprek maken we afspraken m.b.t. verbeterpunten voor de 
komende periode in een groep. We bespreken met de groepen m.n. 
het WAT van ons onderwijs.  In een daaropvolgend groepsgesprek met 
de intern begeleider wordt m.n. het HOE besproken. 

 
Vanuit de schoolzelfevaluatie blijkt dat we 
voldoende tot goed scoren op lezen, spelling 
en rekenen. Aandachtspunt is het 
begrijpend lezen. De komende periode gaan 
we dan ook meer tijd besteden aan het 
begrijpend lezen. We bieden dan meer 
variatie in teksten aan. Daarnaast blijven we 
aandacht houden voor het technisch lezen, 
een belangrijke voorwaarde voor het 
begrijpend lezen. Thuis met uw kind lezen is 

natuurlijk ook een goede aanvulling op ons aanbod. 
We merken tevens dat het inzetten van de doelenmuur een positief 
effect heeft. Kinderen zijn meer betrokken, doelgericht en reflectiever 
op het eigen leren.  
 
Kortom we doen de juiste dingen maar er is nog ruimte om onszelf te 
verbeteren. 
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Verkeersveiligheid 
De afgelopen periode krijgen we veel 
klachten van omwonenden en ouders 
m.b.t. de verkeerveiligheid in de 
Ponylaan. We zijn hierover ook in gesprek 
geweest met de wijkagent. In en om de 
school gelden de gewone verkeersregels. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren 
willen we graag dat u de Ponylaan zoveel 
mogelijk vrij laat. Dit houdt in parkeren 
op de Kinkelparkeerplaats en wachten op 
het trottoir. Zorg ervoor dat de uitrit van 

de aanwonenden toegankelijk blijft. De verkeersveiligheid verbeteren 
is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
 
Eric Pricken, Wrnd directeur IKC Pius X 
 

 

Vanuit de groepen 3 

 
Doe-vrijdag in groep 3 
Regelmatig doen de groep 3 op vrijdag spelletjes aansluitend bij de doelen van lezen, spelling en 
rekenen. Dit kunnen activiteiten binnen in de klas of speelzaal of juist buiten op het plein zijn. 
Het bewegende leren zorgt voor nog meer motivatie en plezier bij de leerlingen. Hieronder wat 
foto’s van een aantal activiteiten.  
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De kinderen van de opvang IKC Pius X en de kleuters van IKC Pius X gaan samen werken aan 
het thema “Naar het tuincentrum”. 
Hiervoor zijn we op zoek naar diverse materialen zoals: 

 Bloempotjes of glazen potjes, doorzichtige plastic flesjes van 33cl, potgrond, zakjes 

bloemzaad, kunstbloemen, kweekkastjes en plantenbakken. 

 Tuinspullen zoals een gieter, kinderkruiwagen, harkje, bezem, tuinslang, emmers, tuinkleren 

(kinderoveral), laarzen en klompen. 

 Een winkelwagen of mandjes, verpakkingsmaterialen. 

Bij de BSO staat een grote verzamelbak waarin u de spullen neer kunt leggen. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alvast bedankt, namens de opvang en de kleuterjuffen. 
 
 
 

Oproep 



 

Aantal boeken waarmee we starten: 200 
 
Voor de Ouders  
Kinderzwerfboek-station bij IKC Pius X. 
Vanaf 2 april staat bij IKC Pius X een Kinderzwerfboek-station, een kast vol met 
kinderzwerfboeken. Uw kind kan hier een boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer 
uit zwerven te sturen. Of hij/zij kan een eigen boek brengen dat een ander kind mag lezen. 
Er zijn ook zwerfstickers te vinden. 
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil 
alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van 
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. 
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven. 
Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, 
buurthuizen, etc. Voor meer informatie en het bestellen van 
zwerfstickers: www.kinderzwerfboek.nl. Kom gerust even binnen om het nieuwe 
Kinderzwerfboek-station te bewonderen. 
 

Voor de Kinderen 
Wij hebben sinds kort een Zwerfboekenstation in de hal staan. 
Wil je een boek lezen dan kan dat. Het is geen gewoon boek want op de kaft is een sticker 
geplakt. Op die sticker staat: ‘Neem me mee!’ Dit boek is een zwerfboek. Je mag het gratis 
mee naar huis nemen en lezen. Als je het uitgelezen hebt, moet je het zwerfboek wel weer 
laten zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook 
een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode. 
 
Zwerfboek gevonden met zwerfcode 
Je hebt een zwerfboek met zwerfcode op de sticker gevonden.  
Log eerst in. www.kinderzwerfboek.nl 
Je ziet nu vier tabbladen op het scherm.  
Meld het zwerfboek aan via ‘Boek gevonden’.  
Vertel waar je het boek gevonden hebt en  
klik op ‘Vondst aanmelden’. Ieder kind dat het boek  
eerder uit zwerven heeft gestuurd, kan de reis nu ook volgen. 
 
Zwerfboek gevonden zonder zwerfcode 
Heb je een zwerfboek gevonden zonder zwerfcode? En wil je deze na het lezen uit zwerven 
sturen mét zwerfcode? Log in en meld je boek aan via het tabblad ‘Nieuw zwerfboek’. Vul de 
titel en schrijver in. Je mag ook opschrijven waar het boek over ging. Klik daarna op ‘Boek 
aanmelden’. Als je klaar bent dan ontvang je automatisch een zwerfcode voor het deel van 
de sticker dat je op de binnenkaft van jouw boek plakt.  
Je kunt zelf stickers bestellen maar op school liggen er ook stickers in de rode bak onder de 
zwerfboeken. 
 
Veel leesplezier! 

 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
http://www.kinderzwerfboek.nl/
http://volgmijn.kinderzwerfboek.nl/mijnzwerfboek/gevonden
http://volgmijn.kinderzwerfboek.nl/mijnzwerfboek/aanmelden


 

 
Gezocht een Kinderzwerfboek beheerder 
 
Ben je goed in dingetjes regelen en werkt graag netjes? Houd je van boeken?  

Dan ben jij misschien wel de eerste 
Kinderzwerfboekbeheerder. 
Jij houdt het Kinderzwerfboek-station netjes, je ordent 
de boeken. Je zorgt ervoor dat er altijd voldoende 
boeken, flyers en zwerfstickers zijn. Wanneer er wat 
opraakt kom jij in actie. Samen met de 
Kinderzwerfboek organisator (juf Petra) bedenk jij een 
actie om boeken in te zamelen. De stickers en flyers 
bestel je zelfstandig of met juf Petra bij 
Kinderzwerfboek. Het Kinderzwerfboek-station ziet er 
goed en herkenbaar uit, dankzij jou! 
Ben jij diegene die wij zoeken? 
Meldt je dan aan bij juf Petra en help haar het 
zwerfboekenstation tot een succes te maken. 
Na een half jaar kiezen we weer een nieuwe beheerder. 

 
 
 

Boeken inzamelen 
 
Heeft u nog kinderboeken die niet meer 
gelezen worden? Lever ze in!  
Vraag ook eens aan uw familie of buren, 
misschien hebben zij nog kinderenboeken 
die mogen gaan zwerven. 
U kunt de boeken in de rode bakkenleggen 
onder in de kast. 

De ingezamelde boeken worden 
omgetoverd tot zwerfboeken. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp04368YnaAhXHQBQKHaSwDuUQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dijkstrahardenberg.nl%2Fwnk%2Fcat%2F1%2Fleesboeken.html&psig=AOvVaw2y1Ru0yRTmYvIRS0C934m1&ust=1522150298573367
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp04368YnaAhXHQBQKHaSwDuUQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Feamelje.net%2F2005%2F01%2F05%2Fboekenplankje%2F&psig=AOvVaw2y1Ru0yRTmYvIRS0C934m1&ust=1522150298573367


 

 
 

 
De kinderen die gebruik maken van de BSO hebben goed nagedacht over een leuke naam voor het 
BSO lokaal. Omdat het lokaal hoog is mooie bogen, heeft rustig is, maar vooral groot vonden de 
kinderen dat de nieuwe naam van de BSO Het Luchtkasteel moest worden. Kom gerust eens kijken 
en kennis maken in BSO Het Luchtkasteel.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist u dat: 
*Wij opvang bieden bij studiedagen. 
*Wij geopend zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur. 
*Dat wij vakantie opvang aanbieden. 
*Dat wij opvang aanbieden volgens een vast of flexibel contract. 
  
Groet team opvang. 
 
 
 
 
 

Nieuwe naam voor de BSO IKC Pius X 



 

 

 
Week van het geld 
Op donderdag 15 maart hebben we in onze klas bezoek gehad van de heer Bongers, werkzaam bij 
een bank. We hebben met hem een cash quiz gedaan. De vragen gingen over hoeveel alles kost en 
hoe je met geld om moet gaan. We hebben er veel van geleerd. De meiden op de foto hebben de 
quiz uiteindelijk gewonnen. Of dit betekent dat meiden ook beter met geld om kunnen gaan mogen 
jullie zelf invullen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bezoek kasteel Doornenburg 
Op vrijdag 23 juni mochten we met de hele klas naar kasteel Doornenburg voor een interessante 
rondleiding en een workshop boogschieten. We mochten hier naartoe omdat Yordi Jansen de 
tekenwedstrijd van Sjors Sportief had gewonnen. Na afloop nog een heerlijk broodje knakworst en 
even lekker spelen in de speeltuin. We hebben genoten!  

 

 

 

 

 
 
 

 

Uit groep 8B 
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Afgelopen vrijdag hebben een aantal ouders en grootouders van onze leerlingen de wilgentunnel op 
het schoolplein gesnoeid.  Na een korte instructie van meneer Schut (groenvoorziening) gingen ze 
met veel enthousiasme aan de slag. Er viel heel wat te snoeien! Gelukkig kwamen er ook nog wat 
leerlingen helpen om de takken op te ruimen.  
 
 
 
Wij willen iedereen bedanken die deze ochtend geholpen heeft. In het najaar van 2018 gaan we 
opnieuw snoeien en dan is het de bedoeling dat we de wilgentunnel ook opnieuw gaan vlechten.  
  
Groetjes Bas en Peter. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
In onze vergadering van maart hebben we een aantal onderwerpen besproken met de directeur. Zo 
waren we positief over het schoolondersteuningsprofiel (het SOP). Hierin staat hoe de school het 
onderwijs en de zorg voor leerlingen heeft geregeld in de zin van eventuele extra ondersteuning bij 
het reguliere aanbod. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Ook hebben we het concept vakantierooster voor 
volgend schooljaar doorgenomen. Deze wordt uiteindelijk door de GMR vastgesteld. Verder heeft 
meester Wouter een talent uit de talentenbank benut. Hierover leest u meer verderop in deze 
nieuwsbrief. De volgende vergadering is op maandag 9 april. 

 

Snoeien wilgentunnel 

Vanuit de MR 


