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Voorwoord

Van harte welkom op basisschool Pius X!

In dit boekje vindt u praktische zaken die voor u en uw kind in groep  1-2 
belangrijk zijn. Graag verwijzen we u ook naar onze schoolgids. Daarin kunt u 
bijvoorbeeld lezen dat wij het belangrijk vinden dat ieder een zich prettig voelt 
op de Pius X.

Daarom hanteren wij op school drie belangrijke regels:
1. Wij vertrouwen elkaar. 
2. Wij hebben respect voor elkaar.
3. Wij helpen elkaar.

De schoolgids is, naast overige informatie, te vinden op onze site: 
www.piusx.eu – over onze school.

Met vriendelijke groet, 
Team Pius X
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Intakegesprek
De directeur nodigt u, een aantal weken voor de vierde verjaardag, samen met 
uw kind uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling 
van uw kind besproken, en de punten waar de leerkracht rekening mee moet 
houden voor een goede start op school. Tevens worden er in overleg met u 5 
wenmomenten gepland in de 3 tot 4 weken voorafgaand aan de 4de verjaardag 
van uw kind.

Een uitzondering geldt voor kinderen die in juli of augustus 4 jaar worden. Deze 
kinderen ontvangen voor de zomervakantie een uitnodiging voor 
kennismaking in de groep, waarin uw kind na de zomervakantie start.   

Schooltijden 
Op de Pius X gaan alle kinderen op dezelfde tijden naar school:
Maandag:  8.30 – 14.30
Dinsdag:  8.30 – 14.30
Woensdag:   8.30 – 12.30
Donderdag:  8.30 – 14.30
Vrijdag:   8.30 – 14.30

Brengen en halen
De kinderen van groep 1 en 2 komen binnen bij de kleuteringang, naast het 
kleuterlokaal. Vanaf 8.15u is er pleinwacht. Om 8.25u gaat de 1e bel. Alle  
kinderen gaan naar binnen. U mag als ouder/verzorger met uw kind naar binnen. 
Het eten en drinken kan in de daarvoor bestemde krat of kast gezet worden.
Om 8.30u gaat de 2e bel. Tot die tijd heeft u de gelegenheid om afscheid van uw 
kind te nemen. 

Als de school uit is komen de kinderen met de juf naar buiten. Het is de  
bedoeling dat u bij de picknicktafels op uw kind wacht. Als uw kind door iemand 
anders wordt opgehaald, is het belangrijk dat uw kind daarvan op de hoogte is.
Ook is het belangrijk dat het voor uw kind duidelijk is dat het altijd 
bij de juf moet wachten tot het opgehaald wordt.
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Verkeersveiligheid rond de school
Rond de haal- en brengtijden is het in de straat erg druk. Voor de veiligheid van 
de kinderen vragen wij u mee te willen werken aan de volgende regels:
- Veel kinderen worden met de auto gebracht of gehaald. Dit is zeker het  
 geval bij slecht weer. Voor de veiligheid van iedereen zouden we met klem  
 aan de ouders willen vragen de auto’s aan de overkant van de school te  
 parkeren. 
- Om de verkeersveiligheid verder te optimaliseren is ons advies om een  
 soort éénrichtingsverkeer te creëren, door de school via de Sonderenstraat  
 in te rijden en vervolgens via de Molenstraat weer uit te rijden. 
- Tevens vragen we de ouders ook de andere personen die met het halen en  
 brengen van de kinderen te maken hebben hiervan op de hoogte te  
 stellen.
-	 Mocht	u	de	kinderen	met	de	fiets	komen	halen	of	brengen	verzoeken	wij		
	 de	fiets	niet	voor	de	ingang	van	de	speelplaats	te	willen	neerzetten	maar		
 zoveel mogelijk links van de ingang. 
-	 Op	de	stoep	en	het	schoolplein	mag	niet	gefietst	worden.

Zelfredzaamheid
Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk dingen zelfstandig te laten doen.
Wij denken o.a. aan het zelf uit- en aankleden, jas en tas ophangen, de beker en 
het bakje in de krat of kastje zetten, het opruimen van spullen. U kunt ons 
daarbij helpen door ook thuis uw kind te stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen.
Als uw kind op school komt gaan we er vanuit dat uw kind zindelijk is. 
Natuurlijk kan er altijd een ongelukje gebeuren, daarvoor hebben we extra 
kleding op school. Het is de bedoeling dat u in de loop van de week de geleende 
kleding weer gewassen mee naar school geeft.

Eten en drinken
Wij proberen gezond eetgedrag bij de kinderen te stimuleren. In de pauze van 
10.00u zien we graag dat kinderen fruit eten met wat te drinken erbij.  
Voor de lunch zien we graag brood met gezond beleg en als drinken zuivel of 
water. Koekjes, snoep en frisdrank geven wij weer mee naar huis.  
Graag de bekers en bakjes voorzien van naam.
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Gymnastiek
De kinderen hebben wekelijks diverse keren gym in het speellokaal of in de  
gymzaal. Zij gymmen in ondergoed en gymschoenen. Gymschoenen met  
klittenband en een rubberzool zijn handig. Wij vragen u de gymschoenen van 
naam te voorzien. De gymschoenen blijven op school en hangen aan de kapstok 
in een gymtas van school.

Ziekte of Verlof
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan vóór schooltijd melden? Het nummer is: 
053 – 5721396. Voor het aanvragen van verlof kunt u het formulier invullen dat 
u op de site van onze school kunt vinden.

Nieuwsbrieven
Regelmatig ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal naar alle 
ouders verstuurd. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van 
wat er binnen de school “leeft” of te gebeuren staat. De nieuwsbrieven kunt u 
ook vinden op onze site: www.piusx.eu. Ook is de Pius X te vinden op Facebook.

Ouders op school
Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij belangrijk. 
Door het jaar heen zijn er dan ook verschillende momenten waarop wij u willen 
informeren. Voor deze momenten nodigen wij u van harte uit. Zo is er aan het 
begin van het schooljaar een informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie 
die	specifiek	is	voor	de	groep	waarin	uw	kind	zit.	Ouders	waarvan	het	kind	in	
de loop van het schooljaar instroomt, worden deze avond ook uitgenodigd. In 
oktober is er een inloopavond. Het doel van deze avond is dat uw kind aan u laat 
zien waar het zoal mee bezig is in de klas. Verder zijn er door het schooljaar heen 
diverse oudergesprekken. In september het startgesprek. Tijdens dit gesprek kunt 
u aangeven wat voor uw kind belangrijk is. In februari het rapportgesprek en 
eind van het schooljaar worden er gesprekken gevoerd op aanvraag van u of de 
leerkracht. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussentijds met een leerkracht te 
praten. Maakt u hiervoor gerust een afspraak.
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Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kom dan gerust 
langs, of maak en afspraak met de directie.

Ook voor een kijkje in de school kunt u contact op nemen met:
Bianca Kiffen  directeur 
Henriëtte Noordink adjunct-directeur

Tel.nr.   053 – 5721396
Mail   directie@piusx.eu


