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Nieuwsbrief week 34    

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Wij hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad en weer klaar zijn om naar school te 

gaan. Het team van de Pius X  kan gelukkig in volle gezondheid en enthousiasme starten aan het 

nieuwe schooljaar. De afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met de voorbereiding van het 

schooljaar en het inrichten van de school. De basis is weer gelegd om er een plezierig en vruchtbaar 

schooljaar van te maken.  

 

Even voorstellen Roderick Kemper 

Ik ben Roderick Kemper en mag vanaf dit schooljaar de directeur zijn van de Pius X. Voor de vakantie 

heb ik al enkele gesprekken met de school en de stichting mogen voeren. Het waren fijne en 

waardevolle gesprekken wat resulteerde in een vruchtbare samenwerking. In mijn onderwijscarrière 

heb ik verschillende ervaringen opgedaan die erg aansluiten bij de ontwikkelingen op de Pius X. Ik ben 

begonnen als leerkracht en heb les gegeven in alle groepen met name binnen het 

montessorionderwijs. Al vroeg in mijn carrière werd ik gymleerkracht en leerkrachtcoach waarin het 

beste uit kinderen en leerkrachten halen altijd centraal stond. In mijn carrière heeft altijd de volgende 

vraag centraal gestaan: Wat heeft een mens nodig om zijn potentieel te bevrijden? Om het potentieel 

te bevrijden is het belangrijk dat een organisatie van een school voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

Het maakte dat ik werkzaam werd als projectleider om de organisatie en het onderwijs te versterken. 

In die tijd ben ik ook mijn eigen bedrijf begonnen met de centrale opdracht: Het 

versterken/bekrachtigen van leerkrachten en organisaties. Ik heb verschillende trainingen gegeven 

onder andere over het leren zichtbaar maken want als we kijken naar de onderzoeken van Marzano 

zitten daar vele elementen om organisaties en leerkrachten te versterken. De afgelopen drie jaar heb 

ik gewerkt op Montessorischool Passe-Partout in Apeldoorn als locatie-directeur en heb ik 

meegeholpen aan de verkleuring van een andere school. De school heeft een transitie gemaakt van 

traditioneel onderwijs naar montessorionderwijs. Voor de zomer besloot ik om op de Pius X te gaan 

werken omdat ik het fantastisch vind dat de school werkt vanuit het concept leren zichtbaar maken. 

Het is niet de enige reden want ik ben ook erg enthousiast over het team op de Pius X. Zij hebben mij 

met open armen ontvangen en hebben zin in de samenwerking. Wij gaan er dan ook voor om zo 

optimaal mogelijk onderwijs te bieden voor uw kind. U zult met regelmaat op de hoogte gehouden 

worden over de ontwikkelingen op school en ik leer u graag kennen. Het is in deze tijd iets lastiger om 

in contact te komen maar ik zal zoeken naar mogelijkheden.  
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Beleid COVID-19 
In de brief van de stichting heeft u al informatie ontvangen over de maatregelen om samen het virus  
COVID-19 onder controle te krijgen.  Voor de duidelijkheid willen wij u informeren over school 
specifieke maatregelen: 
 

 Wij willen zo min mogelijk contact tussen volwassenen om dit te realiseren willen 
wij u vragen om achter het schoolhek te wachten. 

 Oudergesprekken zullen na schooltijd plaats vinden en op uitnodiging van de 
leerkracht. 

 Als u op vakantie bent geweest in een risicogebied dan willen wij u vragen om 
contact met ons op te nemen. In principe mag uw kind wel naar school mits u 
geen klachten heeft. U mag uw kind dan niet zelf naar school brengen. 

 Als uw kind later is of tijdens schooltijd opgehaald moet worden dan willen wij u 
vragen om de leerkracht op de hoogte te brengen. U kunt uw kind dan ophalen 
mits u klachtenvrij bent.  

 Uw kind mag bij de volgende gezondheidsklachten niet naar school:  
Kinderen van 4 tot 6 jaar:  

- Als uw kind koorts of andere COVID-19 klachten heeft  
(keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts van 38 graden en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak).  

- Als uw kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 
- Als een huisgenoot van uw kind koorts heeft (boven de 38 graden) en/of 

last heeft van benauwdheid. 
 De hygiënemaatregelen voor scholen blijven ongewijzigd. Dit houdt in dat we 

regelmatig handen wassen, papieren handdoekjes gebruiken en de oppervlakten 
reinigen met water en zeep. 

 De luizencontrole gaat niet door. 

 
Toestemmingsformulieren beeldmaterialen 
Op 1 september krijgt u een formulier waarin u kunt aangeven welke rechten u verleent aan 

beeldmateriaal van uw zoon of dochter. U kunt aangeven of beeldmateriaal bijvoorbeeld gebruikt mag 

worden voor de website of voor de nieuwsbrief.  

Agenda 
31 augustus Studiedag 

28 augustus Toestemmingsformulier beeldmaterialen  

  1 september Formulier startgesprekken 

  7 september Ouder-, kind-, leerkrachtgesprek.  

 

Roderick Kemper 

 

 


