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Goede start 

De maand september is inmiddels alweer ruim achter de rug en de 

herfstvakantie staat voor de deur. De afgelopen periode hebben we een 

goede start van het jaar gemaakt. De startgesprekken tussen kind, ouder en 

leerkracht zijn goed verlopen en helpen ons zeker om uw kind verder te 

krijgen in zijn of haar ontwikkeling. We ervaren met name een hoge 

betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leerproces. 

Met het team hadden we op 3 september een geslaagde studiedag. Samen 

kijken naar en bespreken van onze visie, maar vooral ook het samen delen 

van hoe we onze visie daadwerkelijk laten zien in de groep. 

Een mooi voorbeeld is het creëren van 

meer eigenaarschap bij de kinderen in het 

eigen leren. In de groepen zijn we allemaal 

bezig met het zichtbaar en bespreekbaar 

maken van de doelen. Tijdens de inloop 

van de schooldag creëren we de 

omstandigheden waarin de kinderen aan 

de eigen leerdoelen kunnen werken. De 

leerkracht is meer begeleider in het 

leerproces. Kinderen hebben hierdoor een 

hoge mate van autonomie in het leren. Dit 

verhoogt de motivatie in het leren. Met het 

werken vanuit heldere doelen sluiten we 

ook beter aan bij de onderwijsbehoeften 

van de kinderen.  

Toestemming publicatie beeldmateriaal 

Denkt u eraan om zo snel mogelijk het formulier met betrekking tot de 
toestemming foto’s en video’s bij de leerkracht van uw zoon of dochter in 
te leveren! 

Enkele afspraken nog op een rij 

We hebben na school bewust een moment van rust ingebouwd. Met het 

team blikken we even terug op de dag. Mocht u een gesprek willen hebben 

met de leerkracht van uw kind, dan kan dit na 15.00 uur en niet aansluitend 

aan de schooltijd. Het is handig om van tevoren een afspraak te maken. Het 

zou ook erg prettig zijn om tijdens de pauze even geen telefoontjes te 

ontvangen.  

Iedere medewerker heeft een eigen emailadres, U kunt de leerkracht van 
uw kind mailen om een afspraak te maken of om een mededeling te doen. 
Vragen of zorgen over uw kind nemen we altijd serieus en zullen dit in een 
gesprek met u en eventueel uw kind bespreken, dit gebeurt dus niet via de 
email. 

Contact 

Integraal Kindcentrum Pius X 

Cuperstraat 7 

6681 AR Bemmel 

0481 461592 

Piusx@delinge.nl 

Administratie: 

Petra Buscop 

p.buscop@delinge.nl 

Directeur  

Eric Pricken 

e.pricken@delinge.nl 

Opvang 

Hummelhonk@delinge.nl 

bsopiusX@delinge.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 12 oktober zijn alle 

kinderen om 12.00 uur vrij! 

Herfstvakantie  

15 tot en met 19 oktober. 

Very Important Peuter  

(V.I.P) 

inloopochtend 

woensdag 7 november  

11.00-12.00 uur. 
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Overzicht groepsindeling en emailadressen 

Groep  Leerkracht Werkdagen Contactgegevens 

Groep 1- 2a Petra Timmers 
Carmen Rutten 

ma-di-wo-do 
vr 

p.timmers@delinge.nl 
c.rutten@delinge.nl 
 

Groep 1- 2b Celine van Orsouw 
José Sanders 

ma-di 
wo-do-vr 

c.vanorsouw@delinge.nl 
j.sanders@delinge.nl 
 

Groep 3 Inez Derksen 
Trudie Vaessen 

ma-di-wo 
do-vr 

i.derksen@delinge.nl 
t.vaessen@delinge.nl 
 

Groep 4a Jolien Groot-Antink 
Carla Remijn 

ma-di-wo 
do-vr 

j.grootantink@delinge.nl 
c.remijn@delinge.nl 
 

Groep 4b Mandy van Doorn 
Fransje Huibers 

ma-di-do-vr 
wo 

m.vandoorn@delinge.nl 
f.huibers@delinge.nl 
 

Groep 5a Lonneke Stoffels 
Carmen Rutten 

ma-di-vr 
wo-do 

l.stoffels@delinge.nl 
c.rutten@delinge.nl 
 

Groep 5/6b Mirjam Kaskens 
Peter Niesten 

ma-vr 
di-wo-do 

m.kaskens@delinge.nl 
p.niesten@delinge.nl 
 

Groep 6a Tibor Sealtiel 
Henk Radstaake 

ma-di-vr 
wo-do 

t.sealtiel@delinge.nl 
h.radstaake@delinge.nl 
 

Groep 7a Bas Polman ma-di-wo-do-vr b.polman@delinge.nl 
 

Groep 7b Joyce Kemperman 
Nienke Rutten 

ma-di-vr 
wo-do 

j.kemperman@delinge.nl 
n.rutten@delinge.nl 
 

Groep 8a Wouter Broens ma-di-wo-do-vr w.broens@delinge.nl 
 

Groep 8b Tessa van Cleef ma-di-wo-do-vr t.vancleef@delinge.nl 
 

Parnassys 

U ontvangt regelmatig mail van onze school. We versturen vanwege de privacy, de mail via ons 
administratiesysteem Parnassys. Onder aan de mail ziet u een disclaimer: 

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'Rooms Katholieke Basisschool Pius X' door 'Eric Pricken'. 

Wilt u uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de school door te reageren op deze e-mail, of 
door te mailen naar: e.pricken@delinge.nl . 
Als u deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen, kunt u zich via 
deze pagina afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van deze school. 

Het kan zijn dat mail vanuit Parnassys in uw spambox terecht komt.  
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Verlof buiten de schoolvakanties 

De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties. De 
directeur beslist over een aanvraag van minder dan 10 schooldagen en kan hierbij advies vragen aan 
de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 schooldagen extra verlof, dan beslist de 
leerplichtambtenaar. 

Een ouder dient aan te tonen dat op basis van de specifieke aard van zijn/haar beroep het niet 
mogelijk is om in één van de vastgestelde schoolvakanties twee weken aaneengesloten op 
gezinsvakantie te kunnen gaan. Een werkgeversverklaring eigen onderneming is onvoldoende om 
extra vakantieverlof toe te kennen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” wordt gedacht 
aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een 
piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond door 
accountant/boekhouder) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties 
een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. In de werkgeversverklaring dient 
nadrukkelijk een afwijzing te staan voor alle schoolvakanties. Ook kan er geen verlof toegekend 
worden vanwege organisatorische problemen in een bedrijf van één van de ouder(s), zoals 
onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting enz. 

Het hieronder gegeven schema is als leidraad te gebruiken bij de beoordeling van wetsartikel 11 lid f 
vakantieverlof 5 tot 18 jaar:  

 

  
 



 Nieuwsbrief  
 

Penningmeester Ouderraad Pius X gezocht 

Voor de Ouderraad van de Pius X zoeken wij een enthousiaste penningmeester. De penningmeester 
maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de ouderraad en legt verantwoording af aan de OR en 
aan de MR.  De belangrijkste taken van de penningmeester zijn als volgt: 
 

 Verzorgen van de financiële boekhouding (verwachte tijdbesteding: 0,5 uur per maand) 

 Opstellen van jaarlijkse begroting (2 uur per jaar) 

 Opstellen van het financieel jaarverslag (2 uur per jaar) 

 Bijeenroepen van de kascommissie (3 uur per jaar) 

 Opmaken van nota voor activiteitenbijdrage (3 uur per jaar) 

 Verrichten van diverse betalingen, uitbetalen en afrekenen van voorschotten (1 uur per 
maand) 

 Aanspreekpunt voor ouderraadsleden en ouders m.b.t. activiteitenbijdrage etc. 

 Bijwonen van vergaderingen OR (12 uur per jaar) 
 
Wij zoeken iemand die betrouwbaar en discreet is en ervaring heeft met financiën en het voeren van 
een administratie.   
 
Als je interesse in deze functie hebt of meer informatie wilt, dan kun je contact opnemen met Dennis 
Knuiman (huidige penningmeester OR) via penningmeesterpiusx@gmail.com. 
 

Kinderboekenweek 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kinderboekenweek staat dit jaar gepland van woensdag 3 oktober tot zondag 14 oktober. Het 

thema is dit jaar: VRIENDSCHAP met als motto KOM ERBIJ!  Op de Pius X zijn we op donderdag 4 

oktober gestart met de Kinderboekenweek en we sluiten af op vrijdag 12 oktober.  
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Wat doen we op onze school tijdens De Kinderboekenweek? 

 Donderdag 4 oktober: Start Kinderboekenweek. Het was een creatieve middag met 

workshops rond het thema ‘Vriendschap’. Ook de peuters gingen tekenen, schilderen en 

knutselen rondom ‘vriendschap’. 

 Dinsdag 9 oktober: Voorstelling “NIEWAAR” in de bibliotheek voor de groepen 7. 

 Woensdag 10 oktober van 12:30 uur tot 14:00 uur: Ouders, opa’s en oma’s zijn van harte 

welkom om in de klas te komen kijken naar de werkstukken die zijn gemaakt tijdens de 

creamiddag. In de hal is de jaarlijkse boekenmarkt die dit jaar wordt georganiseerd in 

samenwerking met boekhandel ‘De Toren van Bemmel’. De leukste, mooiste, spannendste 

en populairste kinderboeken zijn dan te bekijken en te koop. De hal is daarvoor omgetoverd 

tot een kinderboekenwinkel. In de ochtend nemen de kinderen al een kijkje in de winkel.  

 Vrijdag 12 oktober: De finale van de Voorleeswedstrijd in de hal voor groep 4 tot en met 8. 

De peutergroepen hebben samen met groep 1-2 en 3  een eigen viering met toneelstukjes en 

versjes en liedjes over vriendschap. 

 Hele week: Voorlezen rondom het thema vriendschap. 

 Hele week: Oefenen van het liedje behorende bij de Kinderboekenweek.   

 

 

Nieuwe leerkracht Joyce Kemperman 

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Joyce Kemperman, 33 jaar en woonachtig 

in Bemmel. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de Pius X in groep 7b. Hiervoor heb ik 11 jaar op 

de Wieling in Haalderen gewerkt, met name in de bovenbouw. Dit deed ik met veel plezier, maar ik 

was toe aan iets nieuws! Een nieuwe plek, verder ontwikkelen, blijven leren. Dat hoopte ik te vinden! 

Na een aantal weken kan ik jullie zeggen dat het me erg goed bevalt op de Pius X en ik hier vind 

waarnaar ik op zoek was!  

 


