
 

‘Laat leerlingen de volgende stap zetten’ 
 

 

Nieuwsbrief week  42   
 
Beste ouders/verzorgers,  

 
De vakantie staat voor de deur en wij wensen u en uw 
kind dan ook een hele fijne vakantie. Wij kijken terug op 
een goede start in de groepen. Na de vakantie gaan de 
groepen een kunstwerk maken dat in de school komt te 
hangen. De opdracht heeft te maken met het 
pedagogisch klimaat in de groep. Het is een brede 
opdracht waarin het pedagogisch klimaat, talenten en 
onze visie verwerkt kan worden.  
Het is erg jammer dat het op dit moment niet mogelijk is 
om ouders in de groepen te ontvangen want het is 
fantastisch om te zien hoe de kinderen  aan het werk 
zijn. Ze zijn bewust van de leerkuil en de “leer-krachten” 
dit zorgt voor een groeimindset. Op de Pius X hebben 
we ook onze eigen taal om het leren en gedrag 
inzichtelijk te maken. Misschien heeft u al weleens van 
uw kind gehoord van de zwarte of witte pet? Achter 
deze termen zit natuurlijk een heel verhaal maar het 
geeft de kinderen taal om gedrag inzichtelijk te maken 
en te reflecteren op eigen gedrag.  

 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wij willen u graag attenderen om nog even in te 
schrijven. In onze registratie is opgevallen dat nog 
niet alle jongere broertjes en zusjes zich hebben 
ingeschreven. De peuterspeelzaal medewerkers 
zullen u benaderen voor een afspraak. U kunt ook 
contact met mij opnemen; r.kemper@delinge.nl 
Mocht u vrienden of kennissen hebben die opzoek 
zijn naar een andere school of advies nodig 
hebben dan kunt u ze altijd naar ons verwijzen. 
Wij helpen ze graag!  

 
Vrijwilligers 
Wij hebben een vacature uitgezet bij de SWL voor het onderhouden van het groen en om mee te 
werken binnen de school. Mocht u interesse hebben om vrijwillig de school te ondersteunen dan 
horen we het graag. Wij vinden het belangrijk dat de school ook een maatschappelijke plek is waarin 
wij met elkaar zorgen voor een ieder. Opa’s en Oma’s zijn ook van harte welkom om bijvoorbeeld een 
klusje te doen of andere bezig te zijn met andere zaken die u interesseren. Neem gerust contact met 
ons op dan drinken we een kopje koffie! 
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Uit de IKC raad  
Woensdag 23 september zat de IKC Raad voor het eerst dit 
schooljaar bij elkaar en maakten we kennis met onze 
nieuwe directeur, Roderick. We hebben uitgebreid 
gesproken over de indrukken die Roderick heeft opgedaan 
in zijn eerste vier weken als directeur. Mooi om te horen 
dat hij veel waardering heeft voor het team van 
leerkrachten. Hij ziet passie, ervaring, veel expertise en 
mooie kansen voor de toekomst. Ook hebben we 
gesproken over het belang van een goede externe 
communicatie en goede communicatie met ouders. Een 
speerpunt van de IKC Raad. 
Op de agenda stond formeel het onderwerp ‘schoolgids’. 

Die hebben we in concept goed gekeurd. Na een paar 

kleine aanpassingen is deze klaar en verschijnt hij op de website. 

Tot slot hebben we gesproken over de huidige samenstelling van de IKC Raad. Lobke is gestopt als 

ouder vanuit de oudercommissie van het opvanggedeelte. Dat maakt dat daar een plekje vrij komt. 

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij Patricia Polman van de opvang via p.polman@delinge.nl. 

Daarnaast is de zittingstermijn van een aantal MR leden (ouders en leerkrachten) verstreken. Dat 

betekent dat we verkiezingen gaan houden voor het oudergedeelte van de MR. De leerkrachten 

bepalen onderling en in samenspraak wie zitting heeft in de MR. Meer informatie over de IKC Raad 

vind je op: http://www.piusx-bemmel.nl/medezeggenschap/de-mr/  

Ruil aanvragen/extra opvang: 
Wilt u gebruik maken van een ruil dag of extra opvang  dan ontvangen wij deze aanvraag graag per 
mail: kdvpiusx@delinge.nl  
 

Ziekmelden kinderopvang: 
Is uw kind ziek of kan hij of zij niet komen naar de opvang of peutergroep dient u uw kind af te melden 
per telefoon: 06 826 217 15  of per mail kdvpiusx@delinge.nl 
Is uw kind ziek of kan hij of zij niet komen naar de BSO dient u uw kind af te melden per telefoon: 
0623835241 of per mail: bsopiusx@delinge.nl  

Yes, twee nieuwe conciërges 

Na de vakantie gaan Frans en Arno aan de slag op de Pius X. Zij zijn allebei al jaren conciërge 

geweest en zijn actief geweest in de bouw. Het zijn twee krachten die wij goed kunnen 

gebruiken.   
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COVID -19 
In verband met de Corona regels ontvangen wij geen ouders op de groepen. Heeft u vragen of 
opmerkingen kunt u ons mailen of bellen. De kinderen van de opvang en peutergroep worden bij de 
buitendeur opgehaald. De Kinderen van de VSO en BSO lopen zelfstandig naar binnen. Aan het einde 
van de dag komen wij de kinderen naar de buitendeur brengen.  
Wij werken nog steeds volgens de richtlijnen van de RIVM! 
 

Wist u dat? 
 Er op peutergroep Ballon we een stagiaire hebben ze heet Shanna 
 Er een nieuwe collega op de vlieger werkt, Esmee is haar naam 
 Er een nieuwe collega op locatie op alle groepen aanwezig is en het aanspreekpunt is voor 

ouders, Patricia is haar naam. 
 

Het thema is herfst in de peutergroep 
Het thema voor de komende weken zal zijn Herfst. Hierbij gaan we het boek 
van Karel in de herfst lezen en ontdekken wat er allemaal in de herfst 
aanwezig is. Om onze thema tafel aan te kleden zijn we op zoek naar:                                                                        
dennenappels, kastanjes, eikels en blaadjes in verschillende kleuren. 
 

Kom koekjes bakken bij de BSO 

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie iets van de BSO gehoord hebben. 
Wij zijn Circe en Lianne. Wij werken samen op BSO het Luchtkasteel. Momenteel versterkt ook Shanna 
(stagiaire) ons BSO team. Op onze locatie  staan de kinderen centraal. Dit vinden ze het leukst aan 
onze BSO: 

 “Lekker in de gymzaal spelen” 
 “Dat we buiten op de fietsen kunnen” 
 “Dat we komkommer hebben” 
 “Buiten slingeren”   
 “Dat we met onze vrienden kunnen spelen” 
 “Koekjes bakken!” 
 Aldus de kinderen 

 
Momenteel zijn wij bezig met het Thema dieren. We pluizen uilenballen uit, spelen dieren tikkertje en 
knutselen mooie giraffe. Van eierkoek maken we een egel die we vervolgens lekker kunnen 
opsmikkelen. 
 

Speciale vakantie BSO 

In de vakanties hebben we altijd een speciaal programma, zo gaan we in de herfstvakantie broodjes 
bakken van zoutdeeg en maken we een lekkere lunch met broodjes die we wel op kunnen eten. In de 
kerstvakantie gaan we arretjescake maken. 
Vanaf nu zullen ook wij vaker te zien zijn in deze nieuwsbrief en zullen we jullie op de hoogte houden 
van alle activiteiten en nieuwtjes. Bent u benieuwd geworden en wilt uw zoon/dochter ook gebruik 
maken van de BSO? Maak dan vrijblijvend een afspraak en kom eens kijken! Dit kan op 
bsopiusx@delinge.nl 
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Wist u dat: 

 De BSO kinderen zelfstandig naar binnen komen  
 We een deurbel hebben, belt u aan dan komen wij naar u toe als u uw kind komt ophalen 
 De kinderen geen eigen speelgoed meenemen naar de BSO! 
 De kinderen die gebruik maken van de vakantieopvang weer leuke activiteiten op locatie gaan 

ondernemen. 
 We een afspraken muur hebben gemaakt met de kinderen.  
 Trakteren mag maar i.v.m. de Corona regels moet het een voorverpakte traktatie vanuit een 

winkel zijn. 
 

Vakantierooster van school wordt door de BSO gevolgd: 
 Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020  
 Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021  
 Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021  
 Tweede Paasdag: maandag: 5 april 2021  
 Koningsdag: dinsdag 27 april 2021  
 Meivakantie (incl. Hemelvaart): 3 t/m 14 mei 2021  
 Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021  
 Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Agenda 

19-10 Vakantie 

19-10 Speciale vakantie BSO 

 

Met vriendelijke groet, 

Roderick Kemper 

 

 


