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AGENDA 

 
Donderdag 13 april:  
Paasviering 
 
Vrijdag 14 april: 
Goede vrijdag, alle 
kinderen zijn vrij! 
 
Maandag 17 april:  
2e Paasdag! 
 
Dinsdag 18 t/m 
donderdag 20 april: 
Cito groep 8 
 
Dinsdag 18 april: 
Vergadering MR 
 
Vrijdag 21 april:  
Koningsspelen, daarna 
vakantie t/m zondag 
30 april 
 
Woensdag 3 mei 
Luizenfeest! 
 
Donderdag 4 mei: 
Creamiddag groepen  
3-4 
 
Vrijdag 5 mei: 
Bevrijdingsdag, alle 
kinderen zijn vrij!  
 
Dinsdag 9 mei: 
Vergadering OR 
 

Van de directie  

 
Afgelopen week zijn we met de 
Kanjertraining gestart. Ik heb er veel 
leuke en enthousiaste verhalen van 
gehoord en 
mooie dingen 
gezien. Veel 
ouders hadden 
er met hun 
kinderen al over 
gesproken, de 
kinderen wisten 
ons er al veel 
van te 
vertellen.  
 
Ik merkte dat veel kinderen al 
begrepen hoe ze een ander kind 
kunnen helpen door ‘geen benzine te 
geven’ en dat je een ruzie zo oplost 
dat alle partijen er bij van worden. 
 
Vandaag hebben de kinderen van de 
groepen 7 verkeersexamen gedaan. 
Alle kinderen hebben het examen 
gehaald! Er waren nog wel een paar 
belangrijke aandachtspunten: vooral 
UITKIJKEN in het verkeer is een hele 
belangrijke waar de kinderen nog 
verder op kunnen ontwikkelen. 
 
 

 
Zoals u ziet heeft onze Nieuwsbrief 
een nieuwe layout. Bert van 

Gorkum, van  
en ouder bij ons op school, deed 
ons de suggestie om de Nieuwsbrief 
meer bij de tijd te maken en heeft 
daarvoor een opzet gemaakt. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Komende week vieren we Pasen in 
Nederland: een lang weekend (met 
hopelijk mooi weer) en een 
moment van bezinning: waar gaat 
Pasen ook al weer over?  
 
Ik wens u allen goede paasdagen 
toe en voor het einde van de maand 
alvast een goede ‘mei’vakantie. 
 
Klaasjan Andringa, interim-
directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen staan klaar voor het examen 

 



 Zieke leerkrachten 

 

Zoals veel van u weten zijn Peter Niesten en 

Mirjam Kaskens langdurig ziek. Peter is al weer 

druk aan het re-integreren, hij valt in voor de 

klassen en begeleidt kleine groepen 

leerlingen. Mirjam moet nog aan haar re-

integratie beginnen. We hopen dat we haar 

ook binnenkort weer op school mogen zien. 

 

 Goede vrijdag vrij 

 
Wij attenderen u er nog even op dat de kinderen op goede vrijdag (14 april) vrij zijn. 

 

Informatie vanuit de OR  

 

Het team van de OR kijkt tevreden terug op 

het eerste half jaar waarin er al heel wat 

belangrijke activiteiten, waarbij wij als OR 

ondersteunen, hebben plaatsgevonden.  

Zo hebben we het Nationaal Schoolontbijt, de 

Sinterklaas-,  Kerst- en Carnavalsvieringen 

inmiddels met succes en veel plezier afgerond 

en zijn we momenteel bezig met de 

voorbereiding op o.a. Pasen en de Nationale 

Koningsspelen. 

Later in het jaar hebben we nog het 

Luizenfeest en natuurlijk het Schoolreisje. 

Allemaal leuke activiteiten om naar uit te 

kijken en om te ondersteunen vanuit de 

Ouderraad. 

Enige tijd geleden zijn de brieven voor de 

ouderbijdrage verspreid. Inmiddels heeft een 

groot aantal van u betaald. Mocht de brief aan 

uw aandacht zijn ontsnapt of heeft u vragen 

over de ouderbijdrage dan kunt u altijd 

contact opnemen met de penningmeester via 

penningmeester@orpiusx.nl.  

 

Jumbo spaaractie 

Het is al even geleden dat we aan de 

spaaractie van de Jumbo hebben 

deelgenomen. Wat hebben we veel punten in 

ontvangst mogen nemen op school en bij de 

supermarkt van de Jumbo. Uiteindelijk hebben 

activiteiten om naar uit te kijken en om te 

ondersteunen vanuit de Ouderraad. We 

hebben ruim € 900,- opgehaald. Hierdoor 

hebben we voor alle kinderen leuk 

speelmateriaal  aan kunnen schaffen.  

Bedankt voor het mee sparen! 
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Vacature penningmeester  

 

Vacature voor Penningmeester Ouderraad 

PIUS X 

De Ouderraad zoekt met ingang van het 

schooljaar 2017 – 2018 een Penningmeester. 

Samen met de secretaris en de voorzitter 

vorm je het dagelijks bestuur. 

Mocht je interesse hebben of verdere 

informatie wensen, dan kan je een e-mail 

sturen aan voorzitter@orpiusx.nl of 

telefonisch via: 06 - 16 41 95 82. 

Doelstelling: 

Beheren van de gelden van de ouderraad en 

het verzorgen van de financiële boekhouding.  

Positie binnen de organisatie: 

De penningmeester maakt deel uit van het 

dagelijks bestuur van de ouderraad en legt 

verantwoording af aan de OR en aan de MR. 

Taken: 

 Verzorgen van de financiële boekhouding 

 Opstellen van jaarlijkse begroting 

 Opstellen van het financieel jaarverslag 

 Bijeenroepen van de kascommissie 

 Opmaken van nota voor 

activiteitenbijdrage 

 Innen van activiteitenbijdragen 

 Verrichten van diverse betalingen, 

uitbetalen en afrekenen van 

voorschotten 

 Aanspreekpunt voor ouderraadsleden en 

ouders m.b.t.  activiteitenbijdrage etc. 

 Bijwonen van vergaderingen DB en OR 

Functie eisen: 

 Aantoonbare boekhoudkundige kennis 

 In staat zijn financiële analyse op te 

stellen en te presenteren 

 In het bezit van een PC met internet 

aansluiting 

 Betrouwbaar en discreet 

 Bereid VOG aan te leveren 

Tijdsinvestering: 

 Verzorgen van de financiële boekhouding 

(0.5 uur per maand) 

 Opstellen van jaarlijkse begroting (1 uur 

per jaar) 

 Opstellen van het financieel jaarverslag (1 

uur per jaar) 

 Kascommissie (1 avond per jaar) 

 Opmaken van nota voor 

activiteitenbijdrage (2 uur per jaar) 

 Herinneringen voor nota 

activiteitenbijdrage (1 uur per jaar) 

 Verrichten van diverse betalingen (0.5 

uur per maand) 

 Bijwonen ouderraadsvergaderingen (2 

uur per maand) 
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Koningsspelen  

 

Er is al een brief uitgegaan naar ouders over 

de koningsspelen die gehouden wordt op 

vrijdag 21 april, alleen daar staat niets van een 

koningsontbijt in. Toen die brief de deur uit 

ging was dat nog niet bekend. Nu blijkt dat we 

toch een ontbijt krijgen dus.... daar zijn we blij 

mee. De kinderen mogen daarvoor op 

donderdag 20 april een bord, bestek en een 

beker, alles voorzien van naam, in een plastic 

zak, mee naar school nemen.  

We kunnen nog wel hulpouders gebruiken. Als 

je het leuk vindt om te helpen, kun je je 

opgeven via: koningsspelenpiusx@gmail.com 

of gewoon bij de leerkracht van je kind. 

 

Lunchclub en BSO  

 

Wist u dat u voor opvang terecht kan bij IKC 

Pius X -' t Hummelhonk voor kinderen van 0 

tot 12 jaar? 

Kom kennis maken met de lunchclub en de 

BSO. Lever de tegoedbon in bij de pedagogisch 

medewerksters van 't Hummelhonk en maak 

een afspraak wanneer uw kind welkom is. 

Wij bieden de volgende diensten aan: 

 kinderopvang vanaf 0 jaar. 

 voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. 

 peuterspeelzaalwerk. 

 lunchclub. 

 verlengde tijden. 

 BSO  (40 weken of 52 weken) van 7-19 uur.  

Voor vragen bent u welkom bij de peda-

gogisch medewerksters van ' t Hummelhonk. 

 


