
 
 
 
 
 
 

 

september 2017 

  
AGENDA 

 
Week 39:  
-Ouder-, kind- en 
leerkrachtengesprekken  
 
Donderdag 28 oktober: 
Leerlingenraad 
 
Dinsdag 3 oktober: 
Informatieavond  
groepen 3 
 
Woensdag 4 oktober: 
Studiedag! De kinderen 
zijn vrij   
 
Donderdag 5 oktober: 
Staking! Alle kinderen zijn 
vrij 
 
Vrijdag 6 oktober: 
Opening 
Kinderboekenweek 
 
Dinsdag 10 oktober: 
Vergadering OR 
 
Donderdag 12 oktober: 
Nieuwsbrief  
 
Vrijdag 13 oktober: 
Studiedag! Alle kinderen 
zijn vrij 
 
Maandag 16 oktober t/m 
zondag 22 oktober: 
HERFSTVAKANTIE!  
 
 

We zijn weer gestart  
 

Na de zomervakantie, met mooi 
en minder mooi weer, en met 
veel festiviteiten in onze regio, 
begonnen we vol frisse moed aan 
het nieuwe schooljaar! Na een 
zomerse start met hoge 
temperaturen is iedereen 
langzaam weer in het ritme 
gekomen, het begint weer te 
wennen in de groep met de 
nieuwe juf of meester en de 
schoolspulletjes. 

Na 4 weken is het ook wel tijd om 
me voor te stellen. Kort 
samengevat; Eric Pricken, 
getrouwd en drie kinderen. Sinds 
1998 werkzaam in het onderwijs 
bij stichting de Linge. Inmiddels 
in alle groepen lesgegeven en 
vanaf 2011, naast mijn 
lesgevende taken, directie- 
ondersteunende taken 
uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

In 2012 aan de wieg gestaan van 
het eerste integraal kind centrum 
in de Regio Lingewaard -Arnhem-
Nijmegen. In 2014 benoemd tot 
directeur van basisschool de 
Wieling in Haalderen en directielid 
van IKC de Vonkenmorgen in 
Gendt. Sinds dit jaar de 
Vonkenmorgen ingeruild voor IKC 
Pius X. En dus nu werkzaam als 
directeur van de Wieling in 
Haalderen en waarnemend 
directeur  
IKC Pius X. 

Handig om te weten is dat ik alle 
dagen directeur ben, maar niet alle 
dagen op de Pius X aanwezig zal 
zijn. Ik ben wel altijd bereikbaar via 
mijn mail: E.pricken@delinge.nl. 

Als de eerste week van dit 
schooljaar de opmaat is voor de 
rest van het schooljaar dan gaan 
we met z’n allen een mooi jaar 
tegemoet. 
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Na een bewogen jaar gaan we dit jaar vol goede moed de Pius X weer op de kaart zetten. Middels de 
nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van ontwikkelingen en de koers van ons integraal kind centrum. 
Waar staan we voor? 

We willen een Integraal Kindcentrum zijn waar kinderen ‘leren’ zien als avontuur! Waar: 
Ieder kind met plezier naar school gaat en zich veilig en betrokken voelt 
Kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces 
We aansluiten bij de onderwijs-en ontwikkelbehoeften van de kinderen 
We een gestructureerde leeromgeving bieden 
We betrokkenheid van de ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijk vinden. 

Pedagogisch klimaat en Handelingsgericht werken 
Met het voorgaande in ons achterhoofd gaan we het komend jaar afstemmen hoe we deze 
uitgangspunten vormgeven. In het verlengde van afgelopen jaar blijven we onze focus houden op het 
pedagogisch klimaat. Als kanjerschool in ontwikkeling willen we graag dat ieder kind zich veilig voelt 
en zich op sociaal emotioneel gebied optimaal kan ontwikkelen. 
 
Daarnaast staat het handelingsgericht werken centraal de komende schooljaren. Handelingsgericht 
werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de 
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de belemmerende, 
stimulerende, cognitieve en pedagogische factoren wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het 
betreffende kind heeft. Het onderwijs proberen we daarop zoveel mogelijk af te stemmen. Ons 
uitgangspunt “nog beter aansluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoeften” willen we hiermee 
realiseren.  

Het bieden van een gestructureerde leeromgeving is tevens een belangrijk uitgangspunt. Met het 
team hebben we de kaders van ons onderwijs besproken en vastgelegd in kwaliteitskaarten. Dit om 
een eenduidige, herkenbare manier van lesgeven en omgaan met kinderen te realiseren. In de 
kwaliteitskaarten beschrijven we onze pedagogische en didactische werkwijze voor een vakgebied. 
Binnen het kader van de kwaliteitszorg bespreken we tijdens de studiedagen deze kwaliteitskaarten. 
We stellen ons daarbij de volgende vraag: Doen we de goede dingen en doen we ze ook goed? 

Integraal kind centrum 
De ontwikkeling van ons integraal kindcentrum gaat dit jaar verder. Met name de aandacht voor het 
integrale. We willen een natuurlijke doorgaande leer- en ontwikkelingslijn realiseren voor kinderen 
van 0-13 jaar. Voor kinderen moet het een natuurlijk proces zijn om van peuter naar kleuter naar 
groep 3 en verder te gaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten gaan dit verder uitdiepen. 
 
De BSO van de Linge komt in het hoofdgebouw. Een groep 1-2 lokaal wordt omgetoverd tot een 
buitenschoolse opvangruimte, waarbij de kinderen in een veilige, herkenbare omgeving gebruik 
kunnen maken van alle faciliteiten die we op de Pius hebben (een mooie buitenomgeving en eigen 
speellokaal). Herkenbare gezichten en korte lijntjes tussen leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers. Eén loket en financieel aantrekkelijk door opvang op maat.  
De tussenschoolse opvang is momenteel anders ingericht dan vorig schooljaar. Bij gebrek aan 
vrijwilligers hebben we met het team besloten om dit zelf te organiseren. We merken dat dit het 
pedagogisch klimaat ten goede komt. Voor de herfstvakantie gaan we dit samen met het team 
evalueren en bijstellen waar nodig. Al met al een druk jaar met mooie ontwikkelingen. 

 

Ontwikkelingen op IKC Pius X 



 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 e-mailadres, zie website. 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 deze in een gesprek met u (en eventueel uw kind) bespreken. Dit gebeurt dus niet via de 

e-mail. 

 

 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 een 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: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Kinderboekenweek   

 
Thema: Gruwelijk eng  
Spannend griezelen dus in de week van 4 tm 15 oktober! 

 
Het is dit jaar een korte Kinderboekenweek omdat er studiedagen zijn (3 en 13 oktober) en er 
bovendien op 5 oktober gestaakt wordt door de leerkrachten.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek is er op school extra veel aandacht voor boeken en het plezier in 
lezen. Ook wordt er veel voorgelezen.  
Op vrijdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek met een maandviering. Iedere groep 
presenteert op het podium een liedje, dansje of toneelstukje in het thema “Griezelen”. Iedere 
viering wordt afgesloten met het lied van de Kinderboekenweek. Thuis oefenen kan:  
https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8  
Ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn ivm de beperkte ruimte in de hal.  

 
Woensdag 11 oktober 
Voor de groepen 6 en 7 is er dan een voorstelling in de bibliotheek. De voorstelling heet “Griezelen 
op het kerkhof” en wordt verzorgd door Netty Gebbing. 
Vorig jaar was de boekenmarkt een doorslaand succes. Deze woensdag wordt er dan ook net als 
vorig jaar een boekenmarkt georganiseerd in samenwerking met The Read Shop van Appeldoorn. 
Na schooltijd kunnen ouders en grootouders met hun (klein)kind de nieuwste kinderboeken 
bekijken en ook kopen. 
 
Bij de peuters van onze peuterspeelzaal zal op aangepaste wijze aandacht worden besteed aan de 
Kinderboekenweek. Kinderen van groep 8 gaan in ieder geval weer voorlezen bij de peuters! 
 
Meer weten over de Kinderboekenweek?  
Kijk dan op: 
www.kinderboekenweek.nl 
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Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Zo ook bij de MR (medezeggenschapsraad) van de Pius X. 

We zijn begonnen met een behoorlijk nieuwe samenstelling. De leerkrachten die zitting hadden in de 

MR hebben afscheid genomen. In tegenstelling tot ons laatste bericht in de nieuwsbrief van voor de 

zomer is ook juf Trudie Vaessen gestopt. We gaan dit schooljaar verder met drie leerkrachten en drie 

ouders. Vanuit de zogenoemde personele geleding verwelkomen we Tibor Sealtiel, Tessa van Cleef 

en Wouter Broens. Zie ook foto. 

Start 

In onze eerste vergadering in september hebben we kennis gemaakt met elkaar en waarnemend 

directeur Eric. Verder hebben we ons laten informeren door Eric over de stand van zaken van de 

Tussenschoolse Opvang (TSO) en de ontwikkeling van het IKC (Integraal Kind Centrum). Ook hebben 

we de taken opnieuw verdeeld en de vergaderdata voor het komend schooljaar vastgesteld. 

Daarnaast bespraken we dat het goed is om vanuit een heldere visie en missie te werken. Waar staan 

we voor als school en waar gaan we voor? De MR vindt het erg belangrijk dat deze helder is en dat 

alle neuzen hiervoor dezelfde kant op staan. Tot slot hebben we besproken welke onderwerpen 

komend schooljaar (weer) op de agenda van de MR staan. In de volgende vergadering geven we er 

een klap op en is het jaarplan ook in te zien op de schoolsite. 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u al eens nagedacht om VSO (voorschoolse opvang) of BSO (buitenschoolse opvang) af te 

nemen op de Pius X? 

Wij bieden VSO aan vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur en brengen de jongste kinderen naar de groep toe 

waardoor er korte lijntjes van overdracht plaats vinden tussen de opvang en de leraren. 

De BSO sluit aan meteen na schooltijd. U start de BSO (meteen na schooltijd) met een afname van 1 

½ uur en kan daarna per ½ uur opplussen. Hierdoor betaald u alleen wat u afgenomen heeft. De BSO 

is geopend tot 19.00 uur. 

 

 

 

Uit de MR 

VSO en BSO 



Voor informatie kunt u bij ons binnen lopen of contact  

opnemen met kantoor de Linge telefoon:026 317 99 33  

of per mail: kinderopvang@delinge.nl  

Groet, leidsters opvang. 

 

 

 

 

 

Op woensdag na de zomervakantie zijn alle leerlingen op school weer gecontroleerd op hoofdluis, 

alle leerlingen waren deze dag luisvrij! Fijn dat er een aantal ouders bereid waren om mee te helpen 

met het kammen, toch kunnen we nog zeker hulp gebruiken van ouders die op woensdag na iedere 

vakantie de leerlingen controleert op hoofdluis. Als u hier interesse voor heeft, neemt u dan contact 

op met Samantha Peters. Haar mailadres is sam-ray@live.nl. 

Mocht er bij een leerling hoofdluis geconstateerd zijn, wordt er na twee weken een hercontrole 

uitgevoerd in de desbetreffende klas. Denken de kinderen de woensdag na iedere vakantie aan de 

luizenkammetjes? De luizenkammetjes mogen ook op school bewaard blijven.  

Samantha Peters en Ilse van de Kamp  

 

We zijn dit jaar weer goed gestart met de Kanjerlessen. De eerste 3 weken stonden in het teken van 

de startweken. Hierin werden de basisafspraken en oefeningen van het afgelopen jaar herhaald. Als 

opening van een mooi nieuw Kanjer jaar hebben de groepen 4 t/m 8 het schoolplein versierd. Het 

groepswerk van iedere groep krijgt uiteindelijk een mooi plekje ergens in de school. De groepen 1 

t/m 3 hebben een mooie voorstelling gehad van 4 dames uit groep 8. Dit toneelstukje hadden ze 

vorig jaar zelf bedacht en ook opgevoerd en dat mochten ze dit jaar wederom met succes nog eens 

laten zien. Super leuk dames! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de luizenbrigade 

Kanjertraining 
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De gedragsafspraken van de kanjerlessen vormen de basis bij ons op school. U kunt deze terugvinden 

op de verschillende posters in de school en in de klassen. Daarnaast is de smileyposter de basis om 

leerlingen te wijzen op gewenst gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maken er met z’n allen weer een mooi kanjerjaar van!   

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Op 1 november komt Mad Science weer een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen 
op onze IKC Pius X. 

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & 
techniekcursus. Kosten zullen hierop vermeld staan. 

De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 
onderzoekende leerhouding. 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter 
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een 
pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren. 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madscience 



Data van de cursus: 
 

Naschoolse wetenschap & techniekcursus groep 1 t/m 3 
Dag: Maandag 

Starttijd: 14:45 uur 
Dag 1: 8-1-2018  
Dag 2: 15-1-2018  
Dag 3: 22-1-2018  
Dag 4: 29-1-2018  
Dag 5: 5-2-2018  
Dag 6: 12-2-2018 

  

Naschoolse wetenschap & techniekcursus groep 4 t/m 8 
Dag: Maandag 

Starttijd: 14:45 uur  
Dag 1: 8-1-2018  
Dag 2: 15-1-2018  
Dag 3: 22-1-2018  
Dag 4: 29-1-2018  
Dag 5: 5-2-2018  
Dag 6: 12-2-2018 

 


