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Basisschool Pius X 
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www.piusx.eu 

 

Samen school zijn. 
 

 

Fit en Fun 

 
Het corona virus heeft een grote impact gehad waardoor er veel buitenschoolse activiteiten niet 
door zijn gegaan. Net als de scholen hebben gemeentes ook NPO gelden ontvangen. In overleg 
met alle Haaksbergse scholen wordt een deel van dit geld besteed aan naschoolse 

sportactiviteiten. Op vrijdag 14 oktober en vrijdag 31 maart zal er om 14:30 uur op het schoolplein 
van de Pius X door het bedrijfje Fit &Fun een Kind ouder challenge georganiseerd worden. Ook 
leerlingen van op den Akker en Honesch zijn hiervoor uitgenodigd op onze school. 

 
Wat is het plan: 
Een ouder VS Kind Challenge. Dit houdt in dat de kinderen samen met hun ouders/verzorgers in 
aanraking komen met verschillende sporten.  
Het evenement zal direct starten als de school uit is. Op het schoolplein staan dan verschillende 
sportactiviteiten op ze te wachten.  
De kinderen gaan samen met hun ouders of verzorgers langs alle sportactiviteiten, maar dat kan 
ook met een vriendje of vriendinnetje. De activiteiten zijn zo ingericht dat de kinderen met of 
tegen elkaar kunnen gaan spelen. Door middel van een breed sportaanbod zullen de kinderen 
kennis maken met sporten die ze niet of nauwelijks spelen.  
 

Werkzaamheden N18 
 
Wij hebben overleg met de gemeente gehad over de werkzaamheden N18 en wat dit voor ons en 
u als ouders gaat betekenen. Er wordt zoveel mogelijk bekeken hoe wij hier zo min mogelijk hinder 
van zullen ondervinden. Vanaf 24 oktober zal het kruispunt met de Molenstraat gedurende 3 
weken voor auto’s afgesloten worden. (De kruising blijft wel open voor voetgangers). Het 
éénrichtingsverkeer zoals wij nu gecreëerd hebben zal dan niet mogelijk zijn, want ouders kunnen 
niet via de Molenstraat verder rijden. Ook zal de Voskamp niet toegankelijk zijn voor doorgaand 
verkeer. In deze periode kan en mag u niet met de auto de Jordaansingel inrijden. Wij vragen u 
zoveel mogelijk om in deze periode met de fiets of lopend te komen. Mocht u toch van de auto 
afhankelijk zijn, kan deze in de Sonderenstraat geparkeerd worden. Leerkrachten kunnen de auto 
wel voor de school parkeren. Zij gaan niet naar huis op het moment dat de kinderen naar huis gaan 
en als zij draaien ontstaat er dus geen gevaarlijke situatie. 
Het is slechts een tijdelijk maatregel en op deze manier zorgen we er voor dat de kinderen ook 
tijdens deze werkzaamheden zo veilig mogelijk naar school kunnen.   
Verdere informatie over de N18 en de bijbehorende werkzaamheden kunt u vinden op de website 
www.oude-n18.nl 
 
 

http://www.oude-n18.nl/
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Vossenjacht 
 
De Pius Party gaat door in de vorm van een vossenjacht! 
 
Na twee Coronajaren zijn we blij met het hoge aantal aanmeldingen voor de Pius Party. Op verzoek 
van school vindt deze plaats op een dag door de week i.p.v. in het weekend. Tevens waren er aan 
het einde van het jaar veel andere activiteiten en daardoor was de opkomst niet altijd hoog.  
Dat het dit jaar samenvalt met de twee studiedagen is jammer, maar daar proberen we volgend 
jaar rekening mee te houden. 
 
Een aantal ouders en kinderen zal de Pius Party nog niet kennen. Het is een gezellig samenzijn en 
we hopen dat men elkaar leert kennen. Het eerste drankje wordt altijd aangeboden, daarna wordt 
een kleine vergoeding gevraagd. Zou u misschien kleingeld willen meenemen? Het bedrag wat de 
Pius Party oplevert, komt weer ten goede aan de kinderen. Andere jaren was er ook altijd eten, 
maar we beginnen weer klein en daarom ook het tijdstip na het eten. 
Er is wel wat lekkers voor de kinderen en bij de borrel ontbreken de versnaperingen niet. We 
hebben geprobeerd rekening te houden met alle kinderen en hebben gezocht naar een leuke 
activiteit. Uiteraard begrijpen we dat de jongere kinderen misschien eerder naar huis gaan. 
 
We zijn nog op zoek naar ouders die volgend jaar willen helpen met organiseren. Dan kan het feest 
weer een groot feest voor jong en oud worden!  
 
Via deze weg willen we de Jumbo en Top1toys bedanken voor de prettige 
samenwerking/sponsering. 
 
Tot volgende week vrijdag. 
 
De Pius Party commissie  
 

Oud papier 
 
Inzameling oud papier is van 9.00 uur tot 12.00 uur op: 

• 17 september 2022 

• 15 oktober 2022 

• 12 november 2022 

• 10 december 2022 

• 14 januari 2023 

• 11 februari 2023 

• 11 maart 2023 

• 8 april 2023 

• 6 mei 2023 

• 3 juni 2023 

• 1 juli 2023  

• 29 juli 2023 
 

Berichtgeving vanuit externe instantie 

 

• 3.1 In  de bijlage vindt u informatie van KIVI Techniekdoemiddag. 
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Jaaragenda 2022-2023 
 
Het vakantierooster en de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 zijn op de website 
geplaatst. 
 

Agenda 
 
12 september:             Deze week startgesprekken 
22 en 23 september: Studiedag team; vrij voor alle kinderen 
23 september:             Vossenjacht 
27 september:             GMR 
5 oktober:                     Groep 1 en 2 vrij 
5 en 7 oktober:            Adviserende adviesgesprekken groep 8 
13 oktober:                  MR vergadering 

14 oktober:               Fit en fun 
24 t/m 18 oktober:  Herfstvakantie 

 

 


