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Samen school zijn. 
 

 

Afscheidsfeest meneer Fred 
 
Dinsdag hebben we het afscheid van 
meneer Fred gevierd. Na het geven van 
de cadeaus hebben de kinderen 
gedanst voor meneer Fred en meneer 
Fred had voor de stormbaan geregeld. 
Hierop hebben alle kinderen zich naar 
harte lust uit kunnen leven. 
De ouderraad maakte het feestje 
compleet en heeft voor een lekker ijsje 
gezorgd. 
 
 
Afscheidsfeest meneer Ernie 
 
Woensdag was er afscheid van meneer Ernie. Hij was de technische man van ons bestuur. De 
kinderen kennen hem als de meneer die allerlei klusjes op school deed en vooral de meneer die de 
ballen van het dak haalde. Meneer Ernie kreeg ook een cadeau namens alle kinderen aangeboden 
en is hij door iedereen toegezongen. 
 

Optreden MiDanza 
 
De kinderen hebben de laatste weken geoefend met een dans en deze is woensdag opgevoerd aan 
ouders en kinderen. 
Milou Kormelink (oud-leerling van onze school) van Midanza heeft deze dansen met de kinderen 
ingestudeerd. Milou, bedankt! 
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Jaarkalender 
 
In de bijlage jaarkalender bij de vorige nieuwsbrief stond de info avond op 19 september. Dit is 
onjuist en moet 5 september zijn. Deze datum staat wel goed in de outlook agenda op de website. 
Ook is de datum voor de Pius Party bekend. Na de vakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging en 
kunt u zich aanmelden. Zet u alvast 23 september op de kalender! 
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Lezen in de vakantie 
 
Het is belangrijk dat kinderen in de vakantie blijven lezen. Als kinderen 6 weken niet lezen, zien we 
na de vakantie een achteruitgang en duurt het soms enkele weken voor kinderen weer op 
hetzelfde niveau zitten.  In de bijlage vindt u zomertips voor het lezen. 
 

 

Nieuws van de Ouderraad    
 
En voor je het weet is het juli en is het schooljaar 2021 – 2022 ten einde…  
 
Gelukkig hebben we dit schooljaar weer veel activiteiten mogen organiseren voor de kinderen. 
Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest en de schoolreisjes maar ook de oud ijzer actie en de 
chocoladeletter actie. Ook zijn er nieuwe schoolshirts aangeschaft en hebben we een bijdrage 
geleverd aan het afscheid van groep 8. 
 
Maar dit alles kunnen we natuurlijk niet zonder jullie. Daarom willen wij graag alle 
ouders/grootouders bedanken voor de hulp en de betrokkenheid die jullie dit jaar getoond 
hebben. Erg fijn vinden we dit, want alleen zo zijn wij in staat om verschillende festiviteiten te 
organiseren. Hopelijk mogen wij volgend jaar opnieuw een beroep op jullie doen. Een speciaal 
woord van dank willen wij uitspreken naar de ouders van wie hun jongste kind de Pius X nu heeft 
verlaten. Voor deze gezinnen is er definitief een einde gekomen aan vele jaren Pius X: ontzettend 
bedankt voor jullie hulp en betrokkenheid! 
 
Oproep: 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie de “gele lijst” waarop kan worden 
aangegeven voor welke activiteiten/hulp we jullie mogen benaderen. Deze lijst kan door de 
kinderen ingeleverd worden bij de leerkracht. Mocht je hierover vragen hebben dan kan dat via 
ouderraad@piusx.eu of spreek één van ons aan. 
 
Tot slot willen wij alle kinderen, ouders en het team van de Pius X een hele fijne en zonnige 
vakantie wensen. Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 
Vriendelijke groet, 
Inez Lantink             Ellen Leppink 

Jorien Laarhuis   Patricia Koppelman   
Carien Morsink   Jeanet van den Brink  
Simone Wildenborg  Maartje ter Braak   
Sylvia Hofman   Henriëtte Michorius 

mailto:ouderraad@piusx.eu


 

5 

 

Terugblik schooljaar 2021-2022 
 
Het schooljaar 2021-2022 is alweer voorbij. We kijken terug op een fijn schooljaar. De 
verschillende activiteiten konden weer worden georganiseerd door de ouderraad en het team. 
Ook zijn er weer werkgroepen aan het werk gegaan om de school financieel te ondersteunen. We 
willen alle ouders en vrijwilligers die hebben geholpen om dit schooljaar weer tot een fijn 
schooljaar te maken hartelijk bedanken. 
 
Groep 8 hebben we ook dit jaar weer op gepaste wijze uitgezwaaid. 
De volgende leerlingen van groep 8 hebben onze school verlaten en we wensen hen veel succes op 
het voortgezet onderwijs. We nemen afscheid van: 
 
Tess Baas                             Lena Lenderink 
Jolie Bauhuis                       Chenhao Li 
Pepijn Dieperink                 Evi te Lintelo 
Vera den Drijver                 Liz te Lintelo 
Milan Hillen                         Shantal Nassr 
Celine Jansen                      Guus Slosser 
Luna Kleinsman                  Sepp Waanders 
Koen Lankheet                   Stan Waanders 
 

Start nieuwe schooljaar 
 
De kinderen zijn morgen vrij en begint de vakantie. Er is 6 weken om heerlijk uit te rusten en te 
genieten. De school begint weer op maandag 29 augustus. We willen ouders en kinderen dan weer 
welkom heten. Voor alle ouders is er na schooltijd wat te drinken, voor de kinderen wat lekkers en 
willen we het nieuwe schooljaar op een gezellige en informele manier openen. 
 

Berichtgeving vanuit school 
 

• 24.1 In de bijlage vindt u tips zomerlezen voor kinderen 
 

Berichtgeving vanuit andere instanties 
 

• 24.2 In de bijlage vindt u informatie over de sportdag georganiseerd door alle 
sportverenigingen op Park Scholtenhagen. 

• 24.3 In de bijlage vindt u de aankondiging voor een oriëntatie cursus van de Haaksbergse 
Harmonie. 
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Het team van de Pius X wenst kinderen en ouders een hele 
 
 

Jaaragenda 2022-2023 
 
Het vakantierooster en de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 zijn op de website 
geplaatst. 
 

Agenda 
 
15 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie 

 
Oud papier 
 
Momenteel staat er een container voor de school en kan eenieder papier op elk gewenst moment 
brengen. Graag het papier zo ver mogelijk achter in de container plaatsen.  
Op de reguliere inzamelingsmomenten staat er een ouder bij de container en ontvangt u loten 
voor de kinderen. 
 
Reguliere inzameling oud papier (alleen dan ontvangt u lootjes) is van 9.00 uur tot 12.00 uur op 
 
23 juli 2022 
17 september 
15 oktober 
12 november 
10 december 

 

 


