
 

‘Laat leerlingen de volgende stap zetten’ 
 

 

Nieuwsbrief week  35   
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hopelijk heeft u genoten van een fijne vakantie en zijn de kinderen er weer helemaal klaar voor om te 
gaan starten. Wij zijn erg benieuwd wat uw kind allemaal heeft meegemaakt in de vakantie. Geef 
gerust een foto of een ander aandenken mee zodat uw kind het ons en de andere kinderen kan 
vertellen. Het team van IKC Pius X heeft een goede vakantie gehad en hebben zin om weer te 
beginnen. We kunnen genieten van een mooi en groen schoolplein en een frisse school. Afgelopen 
weken hebben de leerkrachten ervoor gezorgd dat de school weer start klaar is. We hebben met 
elkaar de kindkaarten bekeken zodat wij uw kind direct zo gericht mogelijk kunnen begeleiden. In de 
startgesprekken stemmen wij met u en uw kind de onderwijsbehoeften af en het plan van aanpak.  
 

Corona maatregelen 
U heeft het nieuws kunnen volgen en gezien welke maatregelen actief zijn voor het onderwijs. Wij 
staan er nog steeds hetzelfde in als vorig jaar. Het onderwijs moet zo veel mogelijk beschermd worden 
en doorgaan. Via de volgende link kunt u zien wat de overheid de scholen voorschrijft. Onderwijs en 
kinderopvang in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 
Wat betekenen de regels voor IKC Pius X: 

 De basisregels: 
o Was vaak en goed uw handen. 
o Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
o Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
o Zorg voor voldoende frisse lucht.  

 

 Ouders kunnen helaas nog niet in de school alleen op uitnodiging. 

 De kinderen worden buiten door de leerkracht opgehaald en kunnen tussen 8:20 uur en 8:30 
uur gebracht worden. De oude breng en haaltijden vervallen! 

 De bubbels hoeven niet meer. 
o Kinderen kunnen weer door elkaar buiten spelen 
o Kinderen kunnen groep overstijgend instructie krijgen. 

 In de bijlage vindt u een beslisboom. De beslisboom kan helpen om te bepalen of uw kind naar 
school kan komen. 

 

 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
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Klasbord ouderapp 
Afgelopen jaar werden de activiteiten die in de groep van uw zoon of dochter 
plaats vonden gedeeld via klasbord. We gaan dit jaar dat weer doen maar dan met 
de vernieuwde versie. Aanstaande maandag krijgt uw zoon of dochter een brief 
mee zodat u kan inloggen op de nieuwe klasbord app.   

 
Formulieren 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen 

de nieuwe noodadressenlijst, het startgesprekken formulier (voor 

groep 3 t/m 8) en het formulier ‘toestemming gebruik 

beeldmateriaal’ mee naar huis. Wij verzoeken u deze formulieren 

zo snel mogelijk in te leveren bij de leerkracht van uw kind..  

  
Dinsdag 21 september 

hebben wij studiedag. Deze dag staat in het teken van 

‘Leren zichtbaar maken’ en het versterken en verdiepen van 

ons onderwijsaanbod. 

 

Agenda 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Roderick Kemper 

03-09 Formulieren mee 

13-09 De week van de ouder-kind gesprekken 

21-09 Studiedag 


