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Hoogtepunt van het jaarTrots kijken wij terug op de 
opening van ons nieuwe 
schoolplein op dinsdag 1 
oktober 2013. Door het project 
van MSD “Handen uit de 
mouwen” kwamen ruim 40 
vrijwilligers op vrijdag 13 
september ons hele school-
plein opknappen. De zandbak 
werd vergroot met een 
prachtige tipi. Er werd o.a. een  
ruimteschip geverfd en er is 
een kunstgrasveld aan gelegd. 
Wij willen iedereen nogmaals 
hartelijk bedanken die zich op 
wat voor manier dan ook heeft 
ingezet voor ons nieuwe 
schoolplein!    

Terugkijkend op het afgelopen 
schooljaar kunnen wij 
concluderen dat er ontzettend 
hard gewerkt is door iedereen. 
Na de interne audit is er een 
verbeterplan opgesteld en zijn 
we als eerste aan de slag gegaan 
om de begrijpend luister- en 
leeslessen in alle groepen nog 
meer af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Daarbij worden in de 
midden- en bovenbouw de 
actuele teksten van 
Nieuwsbegrip gebruikt, en in de 
onderbouw prentenboeken en 
informatieve teksten voor jonge 
kinderen. Samen met de 
taalcoördinator zijn alle 
groepen bezocht en is daarna 
meteen een feedbackgesprek 
gevoerd met de betreffende 
leerkracht.
Wat betreft zorg en begeleiding 
kunnen we zeggen dat de basis 
nu op orde is. In de 
kleutergroepen is gewerkt aan 
het klassenmanagement, de 
klasseninrichting en is men 
begonnen aan de cursus KIJK. 
Een observatie-instrument voor 
de leerkrachten om de 
ontwikkeling van kleuters nog 
beter te kunnen volgen op alle 
ontwikkelingsgebieden. Er is 
een start gemaakt met een 
doorgaande lijn zelfstandig 
werken in de groepen 1 t/m 8. 
In groep 1-2 wordt nu gewerkt 
met een takenbord en in groep 
3 t/m 8 met een takenkaart. Ook 
op het gebied van 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling is geïnvesteerd. 
Wij werken met de methode 
KIJK, sociale competenties. 
Hierdoor krijgen wij nog een 
beter beeld van de 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling van ieder kind. 
Om de creatieve ontwikkeling 
van kinderen te stimuleren 
werken wij nu met 
crea-middagen en nemen een 
aantal leerlingen deel aan de 
theaterkanjers. Daarnaast zijn 
wij een samenwerking 
aangegaan met kunstenaar Alex 
van de Heijden door het 
realiseren van een knikkerbaan.

Kortom: allerlei vernieuwingen 
zijn het afgelopen jaar voorbij 
gekomen waar we met de hele 
Pius X met trots op terug 
kunnen kijken! 

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.piusxoss.nl

Onze Ouderraad 
Dankzij de inzet van de  O.R. 
en de grote betrokkenheid 
van alle andere ouders, 
hebben we kunnen genieten 
van o.a. de 
Sint-Maartensoptocht, 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 
Pasen, Verkeersactiviteiten, 
de zomermarkt en het altijd 
versierde schoolgebouw. De 
betrokkenheid van de ouders 
is GEWELDIG!

Gehoord in de klas

Onze Medezeggenschapsraad
Voor de kwaliteit van de 
onderwijsontwikkelingen op 
school is onze MR onmisbaar. 
Zij toetst het schoolbeleid, is een 
critical friend en een deskundige 
sparringpartner. De goede 
samenwerking tussen ouders en 
personeel in de MR draagt 
daarom bij aan de ontwikkeling 
van de leerlingen. 

Onze vakgroepen
Om de kwaliteit van ons 
onderwijs te vergroten en te 
verdiepen, zijn onze 
leerkrachten 
vertegenwoordigd in 
verschillende vakgroepen. 
Daardoor ontstaat er een 
goede opbouw per vakgebied 
en vindt er vernieuwing 
vanuit de praktijk plaats. Alle 
leerkrachten zijn erg 
enthousiast en zeer 
ambitieus! 

Aan de gevel naast de 
hoofdingang van de school 
hangt sinds 1959 een, door de 
Osse kunstenaar Joop Falke 
ontworpen, kunstwerk. Het is 
een beeld van een jongetje op 
een paard.
Het stelt Koentje voor, een kind 
met een gevouwen krant op 
zijn hoofd, dat droomt over 
later, als het groot is…..het is 
dan de baas over een prachtig 
paard. Maar voorlopig is het 
nog een kind op zoek naar….?
Op Pius X vinden wij het erg 
belangrijk  hoe je kijkt naar 
kinderen. Wat zie je? Zien we de 
mogelijkheden, de talenten van 
onze leerlingen? 

Op Pius X vinden wij ieder kind 
bijzonder en zien wij hen graag 
met plannen en vertrouwen de 
toekomst in gaan. Het is ons 
duidelijk dat leerstijlen van 
kinderen verschillen. Eén 
passende onderwijsaanpak 
voor alle kinderen is daarom 
niet meer denkbaar. Wij 
moeten binnen ons onderwijs 
daarom meer “passend” maken 
en maatwerk gaan leveren. 
Komend jaar zal “Koentje” aan 
de gevel een opknapbeurt 
krijgen. Met “Koentje” als 
uitgangspunt van een kind vol 
dromen en talenten, zullen wij 
werken aan ons onderwijs.
 

“Trots zijn wij dat Laurens 
van de Camp en Loek van de 
Camp uit groep 8 jeugdprins
 en adjudant zijn van Oss 
tijdens de carnaval.”

- Leerlingen en Team

De juf zegt tegen Boris dat hij 
vandaag geen oren heeft, 
waarop Jip zegt: ‘Mijn broertje
Floris heeft geen billen, zijn 
broek zakt altijd af!’

- Jip uit groep 5-6

“Ik heb een raadsel: Noem 
drie dezelfde getallen, 
die samen 12 zijn en het 
mag geen 4 zijn.”

- Olivier uit groep 4.
 Antwoord is trouwens: 11+1 
(andere manier van denken)
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“De Pius X is een prachtige 
school met enthousiaste 
kinderen, betrokken teamleden 
en positief kritisch 
meedenkende ouders!”

- Sandra van den Berkmortel en 
Frederique Welten-den Doop, directrices


