
 
 
 

 
 

november 2017 

  
AGENDA 

 
Dinsdag 5 december: 
Sinterklaasviering 
 
Maandag 11 december: 
Vergadering MR 
 
Vrijdag 15 december: 
Nieuwsbrief 
 
Donderdag 21 december: 
Kerstviering 
 
Vrijdag 22 december: 
Om 12.00u start de 
vakantie! 
Tot maandag 8 januari 
2018! 
 
Woensdag  
10 januari 2018: 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders 
 

De donkere, maar gezellige 

maand december komt er weer 

aan. Een periode op school waar 

we hard werken combineren met 

gezellig feesten. Maar ook de 

maand waarin er mogelijk weer 

gestaakt wordt in het onderwijs. 

Pas na 5 december weten we 

hier meer over. Een maand van 

terugblikken en vooruitkijken.  

  

 

 

 

   

   

 

 

Meester Eric , directeur (wrnd) 

 

 

Bij de ontwikkelingen van ons IKC 

in deze nieuwsbrief kunt u lezen 

waar we de afgelopen maand mee 

bezig zijn geweest en waar we de 

komende maanden aan gaan 

werken. 

Ten slotte blijkt dat niet iedereen 

weet wie Eric Pricken is. Meester 

Bas wordt regelmatig als directeur 

aangesproken. Dus daarom even 

een foto. 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Bas ,leerkracht groep 5 

 
 

Juf Jolien is bevallen! 

Juf Jolien is bevallen van  
haar derde dochter!  
Haar naam is Soof!  
Ook Ize en Keet zijn  
twee trotse zusjes. 



 

 

De tweede bijeenkomst van de MR was eind oktober. In deze vergadering hebben we het jaarverslag 

van de MR van 2016-2017 vastgesteld. En het jaarplan voor dit schooljaar van de MR. Hierin staan de 

gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarplan van de school, de begroting en de formatie. Verder 

willen we als MR dit jaar aandacht besteden aan de visie en missie van school. Het jaarverslag en het 

jaarplan zijn te vinden op de website van school. 

We hebben verder de begroting van de MR vastgesteld en de begroting van de OR (ouderraad) 

besproken. Bij de begroting van de MR hebben we besloten dat de vergoeding voor de 

oudergeleding bestaat uit een etentje op enig moment van dit schooljaar.  

Om intensievere aandacht te kunnen besteden aan andere onderwerpen dan de gebruikelijke, 

hebben we dit schooljaar drie informele vergaderingen gepland. Deze momenten gebruiken we om 

bijvoorbeeld te brainstormen over visie en missie.  

De volgende reguliere vergadering is op 11 december. 

 

De wensboom 

Ook dit jaar is er tijdens de kerstmarkt weer de wensboom voor kinderen van de basisschool. Hieraan 

nemen basisscholen uit de omgeving deel. Alle kinderen van de school krijgen begin december een 

wenskaart waarop ze een wens kenbaar kunnen maken. Dat kan van alles zijn. Van gewoon een 

mooie kerstwens tot een attentie voor iemand die eens extra in het zonnetje gezet mag worden. Het 

mag ook iets voor het kind zelf zijn, maar vanuit de kerstgedachte is het natuurlijk nog mooier om 

iets weg te kunnen geven aan een ander. De kinderen moeten aan wat kleinere wensen denken. Een 

vliegticket naar Canada zit er bijvoorbeeld niet in. De ondernemers uit Bemmel die zich bereid 

hebben verklaard een aantal van de mooiste wensen in vervulling te laten gaan staan op de 

wenskaart. 

Hoe werkt het verder? 

Het is de bedoeling dat de wenskaart tijdens de kerstmarkt op 10 december tussen 11.00 uur en 

17.00 uur bij de grote kerstwensboom op de Markt in Bemmel wordt ingeleverd. Alle kinderen 

krijgen daar sowieso een kleine traktatie voor. Na de kerstmarkt zullen door de deelnemende 

ondernemers de wensen worden gekozen die in vervulling zullen gaan. De winnaars worden nog vóór 

kerstmis uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij afhankelijk van het soort wens, deze in 

vervulling zal gaan. Zij worden hierover persoonlijk benaderd. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met Bianca Meijer van de 

kerstmarktorganisatie. Zij is te bereiken via e-mail: biancameijer@hotmail.com  

Met dank aan de sponsoren: Notaris van Schaik, Fitpunt, SNS Bank, Proces Partners, 

Uitvaartverzorging Lingewaard, Drukkerij Accuraat en Derksen Financieel. 

  

Uit de MR – oktober 2017 

Wensboom tijdens kerstmarkt Bemmel 



 

 

20 november konden de kinderen nog lekker genieten van een vrije dag. Met het team zijn we heel 

hard gaan werken om ons onderwijs nog beter te maken. Tijdens de studiedag stond het 

handelingsgericht werken centraal. Een speerpunt van ons IKC. 

Met het team hebben we de afgelopen weken kritisch gekeken naar verschillende kindkaarten en 

hebben een keuze gemaakt voor een kaart die passend is bij ons.  

Alle leerkrachten gaan de komende periode per kind de belemmerende , stimulerende en 

pedagogisch behoeften op een kindkaart beschrijven. We gaan uit van wat een kind kan.  De kaarten 

kunnen we in de toekomst gebruiken bij oudergesprekken, driehoekgesprekken, gesprekken met 

externe en voor  het maken van ondersteuningsdocumenten. 

Naast de afstemming van de kindkaarten zijn we meteen bezig geweest met de volgende stap in het 

handelingsgericht werken. Namelijk het vertalen van de onderwijsbehoeften in leerdoelen en het 

betrokken maken van de kinderen bij deze leerdoelen. De leerkrachten zijn al een paar weken  aan 

het experimenteren met een doelenmuur. Op de muur worden de doelen voor het komende 

blok/periode zichtbaar. De doelen op de doelenmuur worden vooraf met de kinderen besproken. 

Wat ga je leren de komende periode? Wat denk je al te weten ?Waar moet extra aandacht 

aanbesteden? Zijn de vragen die we stellen. De kinderen worden zo meer eigenaar van het eigen 

leren en bewuster van de eigen inbreng. Kinderen zoeken voorbeelden bij de doelen en hangen een 

memoblaadje met de eigen naam erop bij de doelen waar ze extra aandacht aan willen besteden.

 

Tot aan de carnavalsvakantie  gaan we op eigenwijze in de groep met de doelenmuur . Tussentijds 

stemmen we steeds af wat het effect is van de doelenmuur en stellen bij waar nodig. Aan het eind 

van dit schooljaar komen we tot een eenduidige manier van werken. 

 

De studiedag heeft ons weer meer handen en voeten gegeven om onze visie te realiseren 

Ontwikkelingen van ons IKC 



 
We ontwikkelen ons van methode-gestuurd onderwijs naar doelgericht onderwijs binnen een 

gestructureerde en eenduidige manier van werken. 

 

 IKC Pius X is een school waar ieder kind zichzelf mag zijn. We zien leren als een vanzelfsprekende en 
plezierige activiteit. Een school waar geleerd wordt in een uitdagende  gestructureerde leeromgeving. 
Waar naast de aandacht voor optimale resultaten op het gebeid van reken , tal en lezen ook aandacht 
is voor  

 Samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar.  
 plannen, samenwerken, creativiteit, presenteren, reflecteren, ondernemen en verantwoordelijkheid 

nemen.  
 Wij hebben aandacht voor ieder kind. Ons onderwijs is zo ingericht dat het zoveel mogelijk recht doet 

aan ieders individuele behoeften en mogelijkheden. Met andere woorden ieder kind krijgt de zorg en 
begeleiding die het nodig heeft. Binnen de mogelijkheden die er zijn. 

 Wij leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen in het eigen leerproces 

 

Buitenschoolse opvang Pius X 

 

Wellicht heeft u het al gehoord of gezien. Het facilitaire team van de Linge en de pedagogisch 

medewerkers van de PiusX zijn druk doende om het voormalig groep 1-2 lokaal om te toveren naar 

een mooi buitenschoolse opvang ruimte. Inmiddels maken al 7 kinderen gebruik van de BSO en zitten 

ze tijdelijk in de kinderopvang ruimtes. Per 1 januari is de nieuwe ruimte voor buitenschoolse opvang 

klaar. Hiermee realiseren we echt alles onder één dak. De jongste kinderen hebben in de eigen 

gebouw opvang. Voor de oudste kinderen is het even de straat oversteken. Het mooie van onze 

opvang is dat we van alle faciliteiten van de school gebruik kunnen maken .Een uitdagende 

speelplein, een leuke inpandige gymzaal, een grote hal. Al met al opvang waar niets moet en veel 

mag maar waar vooral de kinderen kunnen genieten na een drukke dag op school.  Voor meer 

informatie en http://www.delinge.nl/0-tot-4-jaar  

 

 

Wist u dat:  
 
u bij de BSO tijdens de  
peutervrije ochtenden van de  
basisschool ook BSO af kunt nemen? 
 
Heeft u interesse neem, dan  
contact op met ons servicebureau.  
 
Zij zijn te bereiken via 026-3179933  
van 08.30-12.30 uur 
 

Vanuit de BSO 

http://www.delinge.nl/0-tot-4-jaar


 

 

Inmiddels is de Kerstcommissie weer begonnen om het Kerstfeest te organiseren.  

Nadat de Sint ons land weer heeft verlaten, wordt onze school weer omgetoverd in een gezellige 

kerstsfeer. Dit versieren vindt plaats op vrijdagavond 8 december, we starten om 19.00u.  

Als jullie het leuk vinden, om hierbij te komen helpen, mogen jullie de Kerstcommissie hierover 

mailen.  

Jullie mogen dan mailen naar: c.jurrius@delinge.nl  

Dit zodat we weten hoeveel mensen er komen op die avond.  

 

       Alvast bedankt namens de Kerstcommissie.  

 

 

 

Vraag vanuit de Kerstcommissie 

mailto:c.jurrius@delinge.nl

