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Samen school zijn. 
 

 

Invulling vacature groep 6 
 
Juf Carla heeft volgens afspraak tot de herfstvakantie één dag per week de ondersteuning voor 
groep 6 verzorgd. Nu er geen LIO-er beschikbaar kwam, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe 
collega die voor 2 dagen per week de ondersteuning kan bieden. Dit ging niet gemakkelijk. We 
hebben ervaren dat de tijden zijn veranderd en er een leraren tekort is. We zijn achter de 
schermen druk aan de slag gegaan voor een geschikte kandidaat. Inmiddels hebben we een collega 
gevonden die per januari zal starten. In december zal deze komen kennismaken met de groep. 
 

Sinterklaas op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdagmorgen 2 december zal  Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. 
Rond de klok van 8.30 u kunnen wij hem verwachten. 

Alle ouders zijn welkom op het plein bij aankomst van Sint en zijn Pieten. 
Kinderen mogen net als op de andere dagen zelf fruit en drinken  meenemen. 

Wilt u zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is op school? 

We hopen samen  op een gezellig Sinterklaasfeest! 
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Nieuws van de Ouderraad 

  
We zitten al een tijd in het schooljaar 2022/2023. Hoogste tijd voor een berichtje vanuit de OR. We 
zijn blij dat we dit jaar weer nieuwe leden aan jullie mogen voorstellen. Nou ja...nieuw? Inmiddels 
hebben Anne Vlaskamp (moeder van Fleur uit groep 3), Heleen Klein Tank (moeder van Bente uit 
groep 1), Liesbeth Meijer (moeder van Jetske uit groep 3 en Ted uit groep 1) en Daphne Leussink 
(moeder van Maud uit groep 2) al een paar vergaderingen bijgewoond en zijn ze al betrokken bij 
de uitvoering van onze activiteiten.  Van harte welkom in de OR en heel veel plezier gewenst bij 
het organiseren en uitvoeren van de leuke activiteiten! 
  
Inmiddels zijn we dit schooljaar al een mooi eind op weg richting de feestdagen. Zoals jullie 
hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief van school heeft de OR besloten dit jaar geen 
chocoladeletteractie te organiseren. De chocolade prijzen zijn namelijk zo fors gestegen dat er 
geen verdiencapaciteit meer was en de actie helaas maar erg weinig zou opbrengen aan 
inkomsten. Ter vervanging van de chocoladeletteractie is de OR al flink aan het brainstormen 
gegaan...een andere actie waarbij de verdiencapaciteit voor de OR (lees: waardoor we nog meer 
leuke activiteiten voor de kinderen van kunnen organiseren!) wat hoger ligt volgt in het voorjaar. 
Wordt vervolgd dus.......!  
  
Ps. Ideeën voor acties zijn altijd welkom! Deel het met een OR lid of mail naar 
ouderraad@piusx.eu.   
  
Zoals gezegd de feestdagen komen er alweer aan. De OR is dan ook druk bezig met alle 
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Komt er dit jaar weer een schatkamer? Zal Sint weer 
met een luchtballon in het weiland terecht komen en vervolgens met de tractor naar school 
gebracht worden? Spannend! Nog eventjes en we zullen het weten....  
 
 
 
 

     
  
 

Na het Sinterklaasfeest komen natuurlijk de Kerstdagen. We zullen als OR de jaarlijkse kerstborrel 
weer verzorgen. We hopen daar veel ouders te ontmoeten! Meer informatie volgt in de 
nieuwsbrief van school.  
  

!!!!!!GEZOCHT!!!!!!  

De OR is dringend op zoek naar luizenouders. Wat houdt dit in? Iedere maandag na de vakanties 
wordt op school bij alle kinderen gecontroleerd of iemand luizen heeft. Helaas hebben we daar te 
weinig ouders voor. Wel is het erg belangrijk dat er gecontroleerd wordt. Luizen lopen namelijk 
over van het ene haar op het andere haar. Dat kan snel gebeuren bij spelende kinderen of als 
kinderen samen selfies maken. Heb je op maandagochtend na de vakanties een paar uurtjes tijd? 
Aanmelden voor luizenouder kan bij Ellen Leppink of Patricia Koppelman door hen persoonlijk te 
benaderen of een mail te sturen naar ouderraad@piusx.eu. 
  
Vriendelijke groet de OR,  
Simone Wildenborg  Ellen Leppink   Maartje ter Braak Liesbeth Meijer 

Jorien Laarhuis   Anne Vlaskamp  Daphne Leussink Inez Lantink 

Patricia Koppelman  Henriëtte Michorius  Sylvia Hoffman 

Carien Morsink   Heleen Klein Tank  
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Berichtgeving vanuit school 

• 7.1 In de bijlage leest u informatie vanuit het bestuur omtrent onderwijshuisvesting. 

• 7.2 in de bijlage vindt u de lootjes oud papier van 12 november 2022. 
 

Berichtgeving vanuit andere instanties 

• 7.3 In de bijlage voor kinderen informatie over schoen zetten in Haaksbergen. 

• 7.4 in de bijlage vindt u informatie buitenspeeldag vanuit de gemeente. 

• 7.5 In de bijlage vindt u informatie en de vraag van een student in de afrondingsfase van 
zijn studie omtrent voedselallergie en hoe het leven van kinderen met voedselallergie 
verbeterd kan worden. Hij wil graag met ouders die hiermee bekend zijn in gesprek. 
 

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

• 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 

 

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

Agenda 
 
2 december:              Sinterklaas op school, kinderen om 12 uur vrijdag  
8 december:              GMR vergadering 
22 december:            Kerstviering 
23 december:            Alle kinderen om 12 uur vrij 
 

 

 

 


