
 

 

Nieuwsbrief week  45  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is voor een ieder een spannende tijd waarin wij met elkaar moeten omgaan met verandering en 
het strijden tegen COVID-19. Wij hebben relatief weinig besmettingen bij kinderen en ouders en 
hopen dan ook dat u gezond blijft. Wij leven met een ieder mee die in zijn omgeving geraakt word 
door het COVID-19 virus. Wij zijn u dankbaar voor alle alertheid en zorgzaamheid naar een ieder. In 
deze tijden is het voor ons als school soms ook puzzelen. Wij willen uw kinderen zo optimaal mogelijk 
begeleiden zodat zij groeigericht en met een stevige basis in de maatschappij kunnen functioneren. 
Gelukkig, kunnen wij deze taak nog met volle energie en vertrouwen vervullen. Het is voor ons wel 
lastiger en zoeken naar alternatieven om u optimaal te informeren over de ontwikkelingen op school 
en de ontwikkeling van uw kind. Mocht u vragen hebben of wilt u gewoon even overleggen dan 
horen wij het graag. Wij werken namelijk graag met u samen en zijn ook trots op de ontwikkeling van 

onze school.  
 

IKC Pius X 
De afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met de kinderopvang, bestuur en de directeuren. 
Met vreugde en energie kan ik u melden dat de IKC directeuren verantwoordelijk zijn geworden voor 
de kinderopvang. Op de Pius X zijn wij direct met elkaar in gesprek gegaan en daar zijn al hele 
vruchtbare besluiten uitgekomen. We hebben 
gekeken naar hoe we de talenten van 
medewerkers kunnen benutten en hoe wij uw 
kinderen optimaal kunnen begeleiden en een 
varieert aanbod kunnen bieden. Iedere 
nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte brengen 
van het aanbod op de BSO en nu ook van de 
ontwikkelingen op de kinderopvang.  

 
 
 

 
Facebook 
Vindt u het leuk om soms wat berichten te ontvangen van de school? Word 
dan lid van onze Facebookpagina want wij delen geregeld ontwikkelingen 
en foto’s van de school. Ik zie u graag op Facebook. Wij gaan er de 
aankomende weken ook voor zorgen dat de kalender van de school digitaal 
te zien is op de website. 
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De Kinkellink en de Pius X  
Wij hebben met elkaar besloten om 
per 1 januari de Kinkellink af te 
stoten en weer met elkaar in het 
hoofdgebouw te gaan zitten. De 
voordelen waren vele malen groter 
dan de nadelen waardoor wij met 
elkaar de schouders eronder aan het 
zetten zijn. Wij zijn aan het 
opruimen en de school aan het 
opknappen. Wij vinden het erg 
prettig dat een ieder zich inzet. 
Frans onze conciërge  komt 
aankomende weken meer werken 
en er zullen ook medewerkers van 
De Linge zich inzetten om de 
verbouwing, het opknappen en het 
verhuizen te realiseren.  
 

Verplaatsing BSO 
De gehele school is aan het verplaatsen en dat gaan we in de kinderopvang ook doen. De BSO gaan 
we verhuizen naar de aula en groep 3 gaat in het BSO lokaal. Officieel gaan we 16 november de BSO 

openen in de aula maar aankomende week zijn we aan de slag met het verhuizen en opknappen.  

 
Oudergesprekken. 
De oudergesprekken gaan online plaatsvinden vanwege het Coronavirus. Mocht het echt niet anders 

kunnen of het gesprek vraagt echt om een fysieke ontmoeting dan is dit een uitzondering.  
 

Leerlingenraad: 
Wij maken ons onderwijs om kinderen zo goed mogelijk te helpen. Het is voor ons belangrijk om 

samen met kinderen beleid te maken en om de 
mening van kinderen te horen. Ik wil de 
volgende kinderen bedanken en feliciteren met 
hun functie in de leerlingenraad: Julia van de 
Zand, Luca Peters, Zeno Kunneling, Vera van 

Nassau, Fransje Bakker, Julia Tassche en Berbel 
Schlebos. De leerlingenraad wordt begeleid door 
Peter Niesten. In hun eerste vergadering hebben 
de kinderen meegedacht in de ontwikkelingen 
van het schoolplein. Ze hebben gekeken naar 
praktische mogelijkheden en hun wensen 

uitgesproken.  
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Agenda 

 

Met vriendelijke groet, 

Roderick Kemper 
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4-12 Sinterklaasviering 

17-12 Kerstviering 


