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AGENDA 
Dinsdag 27/6: 
Schoolreisje Gr.  1-2 
School begint om 9.30! 
 
Woensdag 5/7: 
Stoeltjesochtend Gr. 1-3 
 
Donderdag 6/7: 
Rapporten mee 
 
Vrijdag 7/7: 
Musical 8B 
 
Maandag 10/7: 
Schoolreisje Gr. 3, 4, 5 
 
Dinsdag 11/7: 
Schoolreisje Gr. 6, 7 
Vergadering OR 
 
Woensdag 12/7: 
Musical Gr. 8A 
IJsjes vanuit OR 
 
Vrijdag 14/7: 
Laatste schooldag, 
kinderen om 12.00 uur 
vrij 
 

Van de directie  

 

Geachte ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief geven we u 

de informatie t.b.v. het komende 

schooljaar. Daarnaast wordt 

binnenkort de nieuwe schoolgids 

op onze website gepubliceerd, 

hierin treft u nog meer 

informatie aan. 

Wij hebben u onlangs 

geïnformeerd over de prikactie 

op 27 juni as. Dit is voor 

onderwijsmensen een nogal 

stevig signaal naar de politiek om 

het primair onderwijs meer 

aandacht te geven. Onderwijs-

mensen gaan helemaal voor de 

kinderen en voeren daarom niet 

zo snel actie. Ik hoop dat de 

politiek dit signaal oppakt! 

Onze mensen verdienen dit: ook 

onze leerkrachten (en de 

pedagogische medewerkers) 

 

 

zetten zich enorm in voor de 

kinderen en verdienen een betere 

beloning en minder werkdruk. 

Ik zie dat de leerkrachten met veel 

enthousiasme voor de klas staan 

en nadenken over de verbetering 

van het onderwijs. Vorige week zijn 

we op de studiedag bezig geweest 

om het planmatig werken in de klas 

verder te ontwikkelen. Het 

enthousiasme van de leerkrachten 

werkte deze dag aanstekelijk!   

De laatste drie weken beloven veel 

moois: schoolreisjes en musicals. 

We zetten ons er voor in om deze 

weken voor de kinderen zo mooi 

mogelijk te maken! 

Met vriendelijke groet, 

Klaasjan Andringa, interim-

directeur 

 
 
 
 

 

 Vakanties en studiedagen 2017 - 2018 

 

In het schooljaar 2017 – 2018 hebben de 

kinderen op de volgende dagen vrij i.v.m. 

vakantie en studiedagen van het team: 
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Vakanties 

herfstvakantie  : 16 – 20 oktober 

kerstvakantie : 25 december – 5 januari 

voorjaarsvakantie  : 12 – 16 februari 

2de paasdag : 2 april 

koningsdag : 27 april 

meivakantie : 30 april – 11 mei 

2de pinksterdag : 21 mei 

zomervakantie : 9 juli – 17 augustus 

 

Studiedagen 

4 oktober: Alle groepen 

13 oktober:  Alle groepen 

20 november: Alle groepen 

21 maart: Groepen 1-3 

 

 

 

 Invulling Directie 2017 - 2018 

 

Myriam Franse is nog steeds met ziekteverlof. 

Het bestuur van De Linge heeft in overleg met 

de Medezeggenschapsraad besloten om met 

ingang van het nieuwe schooljaar Eric Pricken 

als waarnemend directeur aan te stellen. Eric 

blijft naast de waarneming op IKC Pius X – ’t 

Hummelhonk directeur op De Wieling in 

Haalderen. Zijn rol als directielid van IKC De 

Vonkenmorgen in Gendt zal anders worden 

ingevuld. 

In nauw overleg en met instemming van de 

Medezeggenschapsraad is besloten de functie 

van adjunct-directeur met ingang van het 

nieuwe schooljaar op te heffen. Dit is in lijn 

met de andere scholen van De Linge.  

 

Groepindeling groepen 1-2 en 3 

 

Als gevolg van de leerlingenkrimp in de 

gemeente Lingewaard hebben wij volgend 

schooljaar een onderbouwgroep minder. De 

groepen 1-2 en 3 zijn nieuw samengesteld. De 

leerkrachten houden daarbij rekening met 

veel factoren: sociaal-emotioneel 

welbevinden, zelfstandigheid, concentratie en 

werkhouding, motivatie en belangstelling van 

de kinderen. Daarnaast streven we naar een 

evenwichtige verhouding jongens/ meisjes, 

eventuele broertjes/zusjes, overige 

familiebanden en daarnaast de 

ondersteuningsbehoeften op de verschillende 

ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Ook 

wordt informatie die in de loop van het 

schooljaar van ouders is verkregen bij de 

indeling meegenomen. 

Onderstaand vindt u de nieuwe 

groepsindelingen. De huidige groepen 3 – 8 

gaan in dezelfde samenstelling door naar 

volgend jaar: 3A wordt 4A, 3-4B wordt 4-5B 

etc. 
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Groep 1-2 A Groep 1-2 B 
 

Groep 1 Groep 1 
 

Iwan Anneveld Lorena de Beijer 

Tren Bouwhuis Olivier van den Bos 

Daan Huisman Kane Bulters 

Liz Molle Mirle van Duren 

Noa van Nunen Ruben Geneste 

Luca Peters Jason Rijcken 

Ruben Renkens Jits van Roosmalen 

Yorian Sluiter Evi Wigman 

 Mees van Workum 

  

Groep 2 Groep 2 
 

Esmée Driesen Sara Arns 

Luuk Gidding Jill Bakker 

Lauren Guldemond Mick Bakker 

Milou Hoogveld Wouter Bosch 

Ivy IJkhout Liz Bremer 

Brent Jansen Charissa Buitenhuis 

Femke Janssen Tim Hermsen 

Sophie van de Locht Sam Knuiman 

Jochem Nouws Zeno Kummeling 

Hilde Paffen Clarissa Meeuwsen 

Romy van Stokkum Danisha Tahapary 

Antoni Verriet  

 

Groep 3A 
 

Groep 3B 

Wessel Bakker Kevin Balk 

Tijmen Berendsen Suze Borggreve 

Fije Bonnes Michiel van den Bos 

Thijme Buurman Sofie van Boxtel 

Iris van Engen Deniz Bulters 

Stan Fokkens Tijn Clappers 

Joan Hetzel Ryan Detillon 

Ruben van ’t Hullenaar Daniël van Dijken 

Thijs Jansen Gijs van den Esschert 

Emily Jiang Maud Gidding 

Zoë Lamers Lotte van ’t Hullenaar 

Tijn Lubberink Luuk Janssen 

Thijs Maats Anne Kersten 

Seth Molle Noah Kersten 

Sem Polman Vera van Nassau 

Dido Reijnen lynn Peek 

Esmee Salari Ties Peters 

Elise Sluiter Jentel Polman 

Ninthe Wigman Niels Troost 

 Sietse van Velzen 
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Wie staat volgend jaar voor welke groep? 

 

Ten behoeve van de groepen en dus uw 

kind(eren), is er dit jaar op een andere manier 

naar de formatie-invulling van de groepen 

gekeken. Ten eerste is er gekeken wat de 

leerkrachten in huis hebben qua opleidingen 

en expertise en wie is passend voor de groep. 

Leerkrachten zijn ook uitgedaagd om de 

ontwikkeling van andere jaren op te zoeken, 

zodat zij ook zelf in ontwikkeling blijven en 

kennis wordt verbreed. Dit betekent dat de 

meeste leerkrachten een ander leerjaar 

hebben dan het huidige schooljaar.  

Het formatieplaatje voor volgend schooljaar 

ziet er als volgt uit: 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Gr. morgen middag morgen middag morgen morgen middag morgen middag 
1/2A Petra Petra Petra Petra Petra Petra Chantal     

1/2B Chantal Chantal José José José Chantal José Chantal  

3A Inez Inez Inez Inez Inez Vacature Vacature Vacature   

3B Jolien Jolien Jolien Jolien Jolien Sanne Sanne Sanne   

4A Ilse Ilse Ilse Ilse Celine Ilse Ilse Celine   

4/5B Lonneke Lonneke Lonneke Lonneke Peter Lonneke Peter Peter Peter 

5A Bas Bas Bas Bas Vacature Bas Bas Bas Bas 

6A Trudie Trudie Trudie Trudie Trudie Tibor Tibor  Tibor Tibor 

6B Mirjam Mirjam Tibor Tibor Tibor Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam 

7A Wouter Wouter Henk/Wouter Henk/Wouter Henk Henk Wouter Wouter Wouter 

7B Nienke Nienke Nienke Nienke Nienke Nienke  Henk Henk Henk 

8A Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa Tessa 

8B Mandy Mandy Wouter/Mandy Wouter/Mandy Wouter Wouter Mandy  Mandy Mandy 

 

Juf Jolien heeft vrijwel direct bij het begin van het schooljaar zwangerschapsverlof. Juf Sanne neemt 

haar dan waar. 

Vertrekkende leerkrachten 

 

Mieke Kuppen gaat volgend jaar naar de 

Doornick in Doornenburg. Dominiek Tap 

vervolgt haar loopbaan in het VMBO-

onderwijs in Apeldoorn. Lisanne de Haan gaat 

verder op de Vonkenmorgen. Arno Kuppen is 

in overleg met het bestuur voor een andere 

functie.  

 

Vacature 

 

Er is nog een kleine vacature op de school 

waarvoor we in gesprek zijn met sollicitanten. 

Zodra we weten wie het is geworden laten wij 

u dit weten.  
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Gevonden voorwerpen 

 

Bij de deuren van de midden- en bovenbouw 

staan manden met gevonden kledingstukken. 

Als u iets mist, wilt u dan vóór de 

zomervakantie in deze manden kijken? In de 

zomervakantie worden de manden 

leeggemaakt en gaat achtergebleven kleding 

naar een goed doel. 

 

TSO-medewerkers gezocht 

 

Op IKC Pius X / ’t Hummelhonk hebben we 

een continurooster, waarbij de kinderen 

onder begeleiding van vrijwilligers lunchen en 

buiten spelen. Bij de TSO (Tussen Schoolse 

Opvang) is dringend behoefte aan uitbreiding 

van het team. 

Mocht u tijd en zin hebben te helpen bij de 

TSO op IKC Pius X / ‘t Hummelhonk dan horen 

we dat graag. De tijd is van 11.30 tot  13.00 

uur. Er staat ook een vrijwilligersvergoeding 

van € 9,- per keer tegenover. Kunt u zelf niet, 

maar weet u in uw omgeving wel een 

geschikte persoon die dit kan en wil doen, dan 

horen we dat graag. 

U kunt contact opnemen met de  coördinator 

van de TSO, Marion Stielstra: 

marionstielstra@gmail.com of bellen met 06-

48488078. U kunt eventueel ook bij de 

directie van de school terecht voor eventuele 

vragen. 

 

Uit de MR 

 

Afgelopen maand hebben we voor de laatste 

keer dit jaar vergaderd. We bespraken de 

tekst voor de nieuwe schoolgids met de 

directeur. Met een paar aanpassingen hebben 

we hiermee ingestemd. Deze verschijnt 

binnenkort weer op de school-website. Verder 

stond het schoolformatieplan (welke 

leerkrachten staan er volgend jaar voor de klas 

en welke medewerkers ondersteunen de 

school op gebied van zorg, faciliteiten en 

onderwijs?) op de agenda. De personele 

geleding mag instemming geven bij 

vaststelling of wijziging van de samenstelling 

van de formatie. Als het plaatje helemaal 

compleet is, is de personele geleding akkoord 

met het schoolformatieplan voor komend 

schooljaar. De directeur informeert u hierover 

zodra het volledige plaatje duidelijk is. Ook 

hebben we de vakantiedagen voor komend 

schooljaar doorgenomen. Deze worden 

jaarlijks door Stichting De Linge bepaald. Er 

waren vanuit de MR geen grote bezwaren 

hierop. Sinds deze maand heeft Stijn Bonnes 

namens de oudergeleding plaatsgenomen in 

de GMR. Dat is de gezamenlijke MR van de 

Stichting. Hierin zitten leden van de 

Medezeggenschapsraden van de scholen die 

onder Stichting de Linge vallen.  

Afscheid 

Helaas stopt een aantal leden van de MR na 

dit schooljaar. We nemen afscheid van (ouder) 

Gerrit-Jan Kiphardt en (leerkrachten), Nienke 

Rutten, Lonneke Stoffels en Petra Timmers. 

mailto:marionstielstra@gmail.com
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Gerrit Jan heeft zich 8 jaar ingezet voor de 

school als lid en later ook voorzitter van de 

MR. Zijn kinderen, Koen en Hilde, gaan naar 

de middelbare school, dus dit was het laatste 

jaar voor Gerrit Jan. Nienke, Lonneke en Petra 

nemen ook na een hele lange periode afscheid 

van de MR. Lonneke en Petra gaan zich 

volgend schooljaar op andere taken binnen 

school richten en Nienke gaat een opleiding 

volgen. Zij geven het stokje door aan hun 

collega’s. Bij deze bedanken wij Gerrit-Jan, 

Nienke, Lonneke en Petra voor hun 

enthousiaste, altijd constructieve, soms 

kritische, vaak praktische en punctuele 

inbreng voor de MR. Bedankt en heel veel 

succes met alles wat jullie gaan doen, beleven 

en leren! 

 

Samenstelling MR volgend jaar 

Gezien de ontwikkelingen van de Pius X als IKC 

(Integraal Kind Centrum) en de krimp (de 

afname van het aantal leerlingen) gaat de MR 

onderzoeken hoe er een samenwerking 

mogelijk is met de evenknie van ’t 

Hummelhonk. De MR vindt een oudergeleding 

van 3 ouders en een leerkrachtgeleding van 3 

leerkrachten voorlopig dan ook voldoende. 

Dat betekent dat voor komend schooljaar de 

oudergeleding voldoende bezet is. Vanuit de 

leerkrachten verwelkomen we graag twee 

nieuwe leden. Zodra bekend is wie dat zijn, 

hoort u dat van ons. Met de nieuwe 

samenstelling van de MR gaan we volgend 

schooljaar weer enthousiast van start. Rest 

ons iedereen alvast een fijne en zonnige 

zomer toe te wensen. 

 

 


