
   
  

 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief mei 2018 

   
AGENDA 

 
Week 22:  
- Kamp groepen 8 
- A-4daagse  
 
Woensdag 6 juni: 
Kabouterpad  
groepen 1-2 
 
Donderdag 7 juni: 
Rapporten  
groepen 1-2 mee 
 
Week 24: 
10-minutengesprekken 
groepen 1-2 
 
Dinsdag 12 juni: 
Vergadering OR 
 
Woensdag 13 juni: 
Schoolreisje  
groepen 1-2 
 
Donderdag 21 juni: 
Rapporten  
groepen 3 t/m 8 mee 
 
Vrijdag 22 juni: 
Volgende nieuwsbrief 
 
 
 

Ontwikkelingen van IKC Pius X 

De laatste loodjes. De maand juni is in zicht. Inmiddels 
is groep 8A op kamp en gaat woensdag groep 8B op 
kamp. Ondanks dat de school dicht is vanwege de 
staking hopen we dat u woensdag groep 8 om 8.45 u 
wil uitzwaaien. 
 
M.b.t de staking hopen we op uw begrip. Het gaat ons 
om (het behoud van) de kwaliteit van onderwijs, op de 
korte en de lange termijn. Om het mooie beroep van 
leerkracht in het basisonderwijs aantrekkelijk te laten 
zijn, nu voor jullie kinderen, en ook verder weg, in de 
toekomst voor andere kinderen. 
 
In de eerste twee weken van juni krijgen de kinderen  
de cito leerlingvolgsysteem toetsen. Na deze toetsen 
krijgen de kinderen het rapport en  volgt er een kind-
ouder-leerkracht gesprek. 
 
Voor het komend schooljaar zijn we voornemens om de 
schooltijden aan te passen. Op dit moment gaat groep 1 op de 
vrijdag niet naar school. We merken dat er van ouders wel 
behoefte 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 willen we de dag met 15 minuten verlengen, 
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. 
Bovenstaande is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
 
Binnenkort hopen we de formatie voor het nieuwe schooljaar 
rond te krijgen. De schoolformatie hangt nauw samen met de  
bestuursformatie. Streven is om halverwege de maand juni u 
hierover te  kunnen berichten. 
 
Voor het volgend schooljaar gaan we  verder op de weg die we 
zijn ingeslagen. Dit houdt in werken vanuit doelen, werken met 
kindkaarten . Aandacht voor het pedagogisch klimaat. Inzet 
Chromebooks binnen ons onderwijs en blijvend werken aan 
een professionele cultuur. 
 

 

 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het volgende schooljaar: 
o Studiedag De Linge: 3 oktober 2018 
o Herfstvakantie:  15 t/m 21 oktober 2018 
o Kerstvakantie:   24 december 2018 t/m 6 januari 2019 
o Carnavalsvakantie : 4 t/m 10 maart 2019 
o Paas-/meivakantie: 22 april t/m 5 mei 2019 
o Hemelvaart  30 mei t/m 31 mei 2019 
o 2e Pinksterdag:               10 juni 2019 
o Zomervakantie:              8 juli t/m 18 augustus 2019 
o Studiedagen van IKC Pius X volgen z.s.m 

Vakantierooster 2018-2019 



 

 

VakantieBieb voor iedereen open op 1 juli 

Deze zomer lanceert de Nationale Bibliotheek, “KB”, voor de zesde keer  de 

VakantieBieb. De app gaat voor iedereen open op 1 juli, zodat ouders en kinderen 

tegelijk kunnen lezen. De eerste titels zijn inmiddels bekend! 

De VakantieBieb voor iedereen geopend van 1 juli tot en met 31 augustus. Ouders en 

kinderen kunnen nu samen de app downloaden en tegelijk lezen. 

Eerste titels bekend 

Ook dit jaar hebben we een topaanbod van 30 e-books voor volwassenen en 30 e-

books voor de jeugd. Daarnaast staan er in het kader van VakantieLuisteren 5 

luisterboeken in de LuisterBieb. Nieuw dit jaar is de categorie e-books voor kinderen 

van 0 tot 6 jaar. Volwassenen kunnen dit jaar onder meer genieten van Kolja van 

Arthur Japin, Sterf twee keer van Tess Gerritsen en Je ziet mij nooit meer terug van 

Sonja Barend. De jeugd kan griezelen met de Griezelbus van Paul van Loon en de 

allerkleinsten kunnen meer leren over de natuur met Giechelvisje en knuffeldiertjes van 

Carry Slee. Het belooft weer een mooie leeszomer te worden! 

Wanneer u de vakantiebieb downloadt maakt u tevens kans op één van de 30 e-books 

en kans op een iPad mini! 

 

Zomerlezen voor groep 3 en 4 
Ouders van kinderen uit de groepen 3 en 4 kunnen bij Zwijsen de boekjes 
“Zomerlezen” aanschaffen. 
Vrolijke lees-doe-boekjes vol met verhalen, raadsels, spelletjes en strips. 
Een laagdrempelige manier om tijdens de zomervakantie toch met lezen bezig te zijn 
en zo het niveau op peil te houden. Kijk op zwijsen.nl/zomerlezen. 
 
Tevens vindt u op de site zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten, onder de naam 
‘Leesluikjes’. Elke vakantiedag kunnen kinderen hier een luikje openen met daarin een 
verrassende activiteit, waarmee kinderen op een speelse manier met lezen bezig zijn.  

Tips voor lezen in de zomer 



 

 

Landvanlezen 
 
Nog meer informatie over een zomer lang lezen vindt op: 
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/uitleg-
voor-ouders-over-de-zomerdip.pdf 
 

 

 

Kinderzwerfboek 
 
En vergeet onze zwerfboekenkast niet. Ondanks dat er al veel 
boeken aan het zwerven zijn staat de kast nog vol met leuke 
boeken om te lezen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 14 mei kwamen we als MR weer bij elkaar. We hebben gesproken met de 
directeur over de formatie van komend schooljaar. De leerkrachten uit de MR hebben 
instemmingsrecht voor dit onderwerp. Dat hebben ze gegeven. Eric zal hierover 
communiceren. Ook stond de schoolgids op het programma. De MR heeft ook hier 
instemmingsrecht. Op een paar puntjes na, stemde de MR ermee in. Hij verschijnt 
binnenkort in digitale vorm op de website. Ook heeft Eric ons bijgepraat over het 
verloop van de projecten van het team. Ze verlopen voorspoedig en worden volgend 
schooljaar voortgezet. Tot slot hebben we besproken de samenwerking te zoeken met 
onze evenknie van ’t Hummelhonk, de cliëntenraad. We hebben de intentie om die 
structureel vorm te geven, aangezien we samen verbonden zijn aan het IKC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de MR 

https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/uitleg-voor-ouders-over-de-zomerdip.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/uitleg-voor-ouders-over-de-zomerdip.pdf


 

 

 
Beste ouders / verzorgers,  
 
Graag willen we u iets vertellen over onze 
dochter,  
Lonneke Berendsen, die in klas 4A zit. Zoals u, of 
uw kind,  
misschien al is opgevallen, heeft Lonneke wat kale 
plekken  
op haar hoofd. Dat komt omdat zij alopecia areata 
heeft.  
Alopecia areata is een aandoening waarbij het 
afweersysteem ervoor zorgt dat haarzakjes het 
haar loslaten. Het heeft een onzeker verloop. Het 
haar kan ineens uitvallen, maar soms ook ineens 
weer aangroeien. Het kan dus zijn dat het bij 
Lonneke blijft bij deze kale plekken, dat ze 
helemaal kaal wordt, of dat ze gewoon weer 
overal haar krijgt. Alopecia areata heeft verder 
gelukkig geen lichamelijke gevolgen en is ook niet 
besmettelijk.  
Het is voor Lonneke niet leuk om te hebben, maar het is iets wat nu eenmaal bij haar hoort 
en er is helaas niets aan te doen. Lonneke vindt het niet vervelend om er over te praten, 
maar vindt het niet fijn om het elke dag zo vaak te moeten vertellen. Of om te merken dat er 
achter haar rug om over haar gepraat wordt, vandaar deze brief.  
We willen er graag zo open en gewoon mogelijk over doen, vandaar dat Lonneke er ook in 
haar klas wat over verteld heeft en we nu dus, samen met Lonneke, dit in de nieuwsbrief 
zetten. 
  
We hopen dat onze openheid ervoor zorgt dat het voor iedereen op school normaal wordt 
dat Lonneke alopecia heeft. (en met haar vele andere kinderen en volwassenen) 
Mocht u of uw kind nog vragen hebben, stel ze dan gerust, aan ons of aan Lonneke. Of kijk 
voor meer informatie op de website van de Alopecia Vereniging: www.alopecia-
vereniging.nl. Ook is er op You tube een heel duidelijk en leuk animatiefilmpje, waarin 
kinderen met alopecia vertellen wat alopecia eigenlijk is. (zoek op alopecia vereniging, 
‘waarom valt mijn haar uit?’) 
 
Met vriendelijke groet, Willem en Mireille Berendsen  
 
 
 
 
 
 

Uit groep 4A 

http://www.alopecia-vereniging.nl/
http://www.alopecia-vereniging.nl/


 

 
 
 
 
 
 
15 mei 2018 

 
Buurtgezinnen.nl: ondersteuning geven en krijgen in je eigen buurt! 

 
In de gemeente Lingewaard vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet. Iedereen 

doet ertoe! Maar soms zijn er situaties dat het even niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld 

binnen het gezin. Op zulke momenten willen we er ook zijn voor elkaar. 

 
 

 

 

 

De gemeente werkt hierbij samen met verschillende organisaties die het gezin kunnen 

ondersteunen zoals Santé, VGGM en Stichting Welzijn Lingewaard. Daarnaast start vandaag 

15 mei, op de Internationale Dag van het Gezin, Buurtgezinnen.nl. Als symbool overhandigden 

drie kinderen uit Lingewaard een zelf gemaakt schilderij van een vlinder aan wethouder Helga 

Witjes. 

 
Elkaar ondersteunen  
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief binnen de gemeente Lingewaard en een waardevolle 

aanvulling op de al bestaande initiatieven. In samenwerking met elkaar kan ook echt iedereen 

meedoen en zijn steentje bijdragen. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) koppelen we 

aan gezinnen in de buurt die willen ondersteunen (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren 

ouders, die graag een ander helpen. Zij ontlasten het vraaggezin door te ondersteunen bij de 

opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen 

afspraken over de inhoud van deze ondersteuning. Bijvoorbeeld door de kinderen naar zwemles 

of sport brengen. Of af en toe een weekend, middag / avond opvang of een rustige huiswerkplek 

bieden. 

 
Veilig en gezond opgroeien  
In diverse gemeenten verspreid door Nederland is Buurtgezinnen.nl inmiddels actief en de 

ervaringen zijn ronduit positief te noemen. Reden voor Lingewaard om ook met 

Buurtgezinnen.nl in zee te gaan. Wethouder Helga Witjes: “Ook in onze gemeente zijn er 

gezinnen die overbelast zijn. Bijvoorbeeld wanneer er iemand ziek is in het gezin of bij 

relatieproblemen. Heel vaak springen dan familie, vrienden of buurtbewoners bij. Maar soms 

lukt dat niet of komt dit te dichtbij. Het doel van Buurtgezinnen.nl is om het aantal 

uithuisplaatsingen terug te dringen. Samen willen we er voor zorgen dat kinderen veilig en 

gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.” 

 
Meer weten? Kijk dan op de website www.buurtgezinnen.nl 

 
 
 
 
 

http://www.buurtgezinnen.nl/


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizenfeest 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal, 
Ik ben Tico Geurtzen. Ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriend in Arnhem. Zelf kom ik 
uit de achterhoek. Ik hou zelf heel erg van creatieve activiteiten, zoals beeldende vorming, 
dansen en muziek maken. Ik speel zelf ook een beetje gitaar, ik schilder en  zing.  
Afgelopen december ben ik afgestudeerd aan de Pabo, maar ik wist al dat ik wilde kiezen 
voor de kinderopvang. Ik vind het werken met kinderen superleuk. Toch trok het verzorgen 
van kinderen mij meer. En ook het idee dat ik meer vrijheid heb om activiteiten 
te ontwerpen en aan te bieden. De BSO het Luchtkasteel zal mijn vaste plek zijn. Daarnaast 
zal ik ook te zien zijn bij de dagopvang De Vlieger.  
 
Ik kijk er naar uit om er een gezellige en fijne BSO van te maken! 
 
Wil je nog even persoonlijk kennis maken of heb je vragen of opmerkingen voor mij? Ik hou 
er van om zo transparant mogelijk te zijn naar elkaar. Dus mocht er iets zijn? Kom vooral 
even naar me toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tico Geurtzen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de BSO! 



 

 

 

 


