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IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van Stichting De Linge 

                      Gendt, 9 januari 2020 

 

Aan:   alle ouders, verzorgers van de kinderen van IKC de Vonkenmorgen 

Betreft:  vertrek directeur Betty van de Logt 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Kort geleden heb ik besloten om van mijn prepensioen te 

gaan genieten. Dit betekent dat ik de Vonkenmorgen vanaf volgend schooljaar ga verlaten! In de bijlage vindt 

u de brief van directeur-bestuurder Theo Pruyn over dit besluit. 

 

Voor de Kerstvakantie tijdens de kerstborrel, na onze gezellige Kerstviering, heb ik het team hierover verteld 

en mijn motivatie toegelicht. Het team reageerde verrast. Wat ik erg fijn vond, want dat was precies wat ik 

wilde, gemotiveerd blijven tot het eind. En dit kost mij nog steeds geen moeite. 

 

Ik werk vanaf 2006 op de Vonkenmorgen als directeur. Dat doe ik met veel plezier. Ik vind het een fijne plek 

om te werken, het is een mooie club mensen om leiding aan te geven. Het was altijd prettig om met jullie als 

ouders en jullie kinderen vorm en inhoud te geven aan de leef- en leergemeenschap die we samen vormen.  

 

Mijn werk is altijd mijn hobby geweest. De afgelopen jaren zijn daar echter wat hobby’s bij gekomen. Dit 

maakt dat ik keuzes moet maken. Ook kan ik genieten van de gedachte om samen met mijn man een andere 

levensfase op te gaan starten nu ik mij nog vitaal voel. Daar heb ik veel zin in. 

 

Omdat we elkaar de komende weken nog 'gewoon' zien, laat ik het hier voor dit moment bij. Ik ga zorgdragen 

voor een goede afronding en overdracht.  

 

Als u vragen heeft bent u natuurlijk van harte welkom. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Betty van de Logt 

 



 
 
 Bijlage 

 
 

 

Polseweg 13 

6851 DA Huissen 

 

Onderwijs 

026-3179930 

Kinderopvang 

026 – 3179933 

 

info@delinge.nl  
www.delinge.nl 

 
 
Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van IKC De Vonkenmorgen 
 
Kenmerk: 20-004 TP/es 
Betreft: Voortgang directie 
 
 
Huissen, 8 januari 2020 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van IKC De Vonkenmorgen, 

Zoals u in de brief van Betty van de Logt heeft kunnen lezen, heeft zij het bestuur te kennen gegeven eind dit 

schooljaar gebruik te maken van de mogelijkheid met prepensioen te gaan. 

Met deze brief willen wij u informeren dat we in overleg met de IKC-raad starten met de procedure voor het 
werven van een opvolger. 
 
Uiteraard zullen we te zijner tijd op gepaste manier afscheid nemen van Betty. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Theo Pruyn 
Directeur-bestuurder 
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