
 
 
 
 
 
 

 

juli 2017  
AGENDA 

 
Maandag 10 juli: 
Schoolreisje  
groepen 3, 4 en 5 
 
Dinsdag 11 juli: 
-Schoolreisje  
groepen 6 en 7 
-Vergadering OR 
 
Woensdag 12 juli: 
-Musical groep 8 
-IJsjes vanuit de OR 
 
Vrijdag 14 juli: 
Laatste schooldag!  
 
Daarna zomervakantie 
t/m zondag 27 augustus 

Van de directie  

 

Deze week sluit ook ik mijn 

periode op IKC Pius X / ’t 

Hummelhonk af. Het was voor 

mij een intensieve periode 

waarbij ik het team en de school 

gelukkig heb zien groeien. De 

onrust die er voor de 

kerstvakantie op school was is 

sterk afgenomen. Het team staat 

in de startblokken om volgend 

schooljaar samen met Eric 

Pricken een nieuwe start te 

maken. Ik heb in afgelopen 

periode veel gesprekken gevoerd 

met ouders.  

 

Bij de start waren dit spannende 

gesprekken, maar gaandeweg trad 

ook hier een ontspanning in. Ik wil 

u allen hartelijk bedanken voor uw 

vertrouwen en voor uw 

constructieve inzet voor de school. 

Veel ouders hebben zich als 

vrijwilliger ingezet, geweldig om te 

zien hoe de school door u gedragen 

wordt. Hartelijk dank hiervoor. 

Ik wens u allen een hele goede 

vakantieperiode toe. 

Klaasjan Andringa, interim-

directeur 

 
 

 TSO-medewerkers gezocht 

 

Op onze vorige oproep zijn helaas nog geen 

reacties gekomen, daarom vestigen we graag 

nogmaals uw aandacht op de vacatures voor 

TSO-medewerker.  

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.  

mailto:marionstielstra@gmail.com
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 Afscheid leerkrachten   

 

Op de laatste schooldag kunt u afscheid van 

Arno, Dominiek en Mieke nemen. Na een vele 

jaren inzet verlaten zij de Pius X. Er is om 

12.00 uur op het plein bij het hoofdgebouw 

gelegenheid hen de hand te drukken.  

 

Een bijzonder moment   

 

In mijn loopbaan van ruim 40 jaar zijn er 

royaal meer dan duizend kinderen geweest 

die ik als leerkracht in de groep onder mijn 

hoede heb gehad. Variërend van de 1e klas 

(groep 3) tot groep 8 kwamen er kinderen op 

allerlei leerniveaus voorbij en ja, ze waren en 

zijn me allemaal even lief. Natuurlijk zijn er, 

niets menselijks is ook een leraar vreemd, 

altijd kinderen met wie je een net iets betere 

klik hebt dan met een ander. Daarbij is het 

uiteraard van geen enkel belang of een kind 

slimmer is of juist iets minder. In elk geval 

gaan al die kinderen nadat ze van ons een 

basis hebben gekregen, na groep 8 allemaal 

hun eigen weg. Veel van die kinderen zie je 

nog weleens in het dorp of ze komen gewoon 

gezellig nog een keer langs om even een 

praatje te maken en meestal sturen de VO-

scholen nog zelfs tot het eindexamen jaarlijks 

cijferlijsten naar ons. Zo kunnen we nog prima 

volgen dat onze oud-leerlingen doorgaans 

minimaal op het in groep 8 geadviseerde 

niveau hun studie voltooien. Daar zijn wij 

allemaal heel blij mee. Eigenlijk is voltooien 

niet het juiste woord, want velen gaan na het 

VO nog vrolijk aan een vervolgstudie 

beginnen. Voor ons is het dan vaak toeval om 

te horen wat iemand dan werkelijk is gaan 

doen in het grote-mensen-leven. Natuurlijk 

blijven er ook veel oud-leerlingen dichtbij 

wonen en die kom je soms (héél leuk!) als 

ouder op onze school tegen, als medewerker 

of zelfs directeur van een bedrijf, of soms zelfs 

als collega. Voor mij zijn daarom Lonneke en 

Dominiek als collega extra speciaal, hoewel 

Inez ook bij ons op school zat, maar niet bij mij 

in een groep. Maar van veel oud-leerlingen 

horen we helaas niet zo veel meer. Daarom 

was de reünie van een paar jaar geleden zo 

razend interessant. En dan zijn er ook nog 

verrassende momenten. Een tijdje geleden 

kreeg ik een uitnodiging om de oratie van 

Professor doctor Marieke van den Brink bij te 

wonen.  
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Wikipedia zegt over een oratie:  

De inaugurele rede (ook wel: oratie, van 

het Latijnse oratio) is een 

openbare redevoering waarmee een nieuw 

benoemde hoogleraar zijn of haar ambt 

officieel aanvaardt. Op de site van de  

Radboud Universiteit kwam ik over haar 

tegen: Van den Brink bestudeert de werking 

van gender en diversiteit in organisaties, 

waarbij ze voornamelijk let op mogelijkheden 

en belemmeringen om indirecte en 

onbewuste discriminatie van specifieke 

groepen op de arbeidsmarkt te voorkomen. 

Marieke had ik nog in mijn herinnering als 

zeer leergierig en enthousiast. Fantastisch om 

te mogen zien dat het enthousiasme er nog 

steeds is en dat haar voortdurende 

leergierigheid haar al zo ver heeft gebracht. 

Wij (Mieke was er ook bij) waren zeer onder 

de indruk van de inspirerende oratie en ik was 

werkelijk ontroerd toen ik me tijdens de oratie 

realiseerde dat ik ook haar heb mogen helpen 

in de 1e klas bij het leren lezen en schrijven. 

Na afloop hebben we, nadat we haar hadden 

gefeliciteerd, uiteraard nog even over 

verleden en heden gesproken. Bijzonder! 

Arno Kuppen 

 

 

Vanuit de OR   

 

De laatste vergadering van de Ouderraad 
heeft inmiddels plaatsgevonden; nog maar 
één week en dan begint de zomervakantie. 
We kijken weer terug op een schooljaar vol 
activiteiten voor onze kinderen op de Pius X. 
Voor een succesvol verloop van al deze 
activiteiten is een beroep gedaan op de tijd, 
energie, creativiteit en inzet van heel veel 
mensen.  

Deze activiteiten zouden niet gerealiseerd 
kunnen worden zonder alle materiële 
bijdragen, met name in de vorm van de 
activiteitenbijdrage. Op deze plaats willen wij 
dan ook onze dank uitspreken voor alle 
geboden hulp en bijdragen, in het bijzonder 
die van de hulp(groot)ouders, luizenouders en 
klassenouders. Het is geweldig dat we samen 
zoveel hebben kunnen realiseren voor de 
kinderen van de Pius X!  

Wellicht ten overvloede willen we hier 
vermelden dat de Ouderraad is samengesteld 
uit alle klassenouders. Voor het komende 
schooljaar hebben wij voor een klein aantal 

groepen nog geen klassenouder of zoekt de 
zittende klassenouder nog hulp. Hierbij doen 
wij een oproep aan alle geïnteresseerde 
ouders/verzorgers zich aan te melden als 
klassenouder en daarmee als lid van de 
Ouderraad. Voor meer informatie en/of 
vragen kan contact worden opgenomen met 
de Ouderraad via secretariaat@orpiusx.nl.  

Marjon van Aken (penningmeester) en Esther 
Kiphardt (secretaris) zullen dit jaar afscheid 
nemen van de Ouderraad. We hebben prima 
vervangers gevonden: Dennis Knuiman zal de 
functie van penningmeester op zich nemen en 
Véronique Schipperheyn de functie van 
secretaris.  

Wij kijken uit naar de zomervakantie en 
wensen éénieder hierbij alvast een hele fijne 
vakantie! 

René Slendebroek, Marjon van Aken en Esther 
Kiphardt  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Redevoering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
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Eindfeest 2017 van de peutergroep/opvang 

 

Na zes weken gewerkt te hebben aan ons 

startblokkenthema “we maken er een feestje 

van” hebben wij op 5 juli ons eindfeest 

gevierd met alle kinderen van de peutergroep 

en opvang. Tja, en dan is ook de juf jarig 

dubbel feest. Het feest is geopend met groep 

8  van meester Wouter die muziek heeft 

gemaakt op zijn accordeon en wij een optocht 

hebben gelopen om de school. Daarna 

stonden er verschillende activiteiten klaar in 

onze tuin van springkussen tot eenden 

vangen. Het was een groot feest.  Namens alle 

kinderen bedanken wij bakkerij Theo Engelen  

voor de heerlijke cup cakejes die hij speciaal 

voor ons heeft gebakken 

Fijne vakantie leidsters van de 

peutergroep/opvang 

 


