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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Een nieuwsbrief in de feestmaand december, vol verwachting klopt ons hart ……………. 
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor beide feesten in volle gang. Werkgroepen van ouders en 
leerkrachten werken hard om met elkaar weer iets moois voor de kinderen neer te zetten, waar we 
in de kerstvakantie nog van kunnen nagenieten. 
 
We geven ouders graag een kijkje in de keuken. Dit doen we via de website, Facebook en Klasbord. 
We merken dat dit goed wordt gelezen en gewaardeerd. Jullie zullen merken, dat de Nieuwsbrief 
daardoor ook korter is dan jullie gewend zijn.  

Rapportage, volgen van de kinderen 
In november hebben we als team goed gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen. Voor het 
eerst is er geen rapport in november. Dat betekent echter niet dat we de kinderen niet volgen. De 
leerkrachten kijken nadrukkelijk ook naar de afspraken die er tijdens de driehoekgesprekken met 
elkaar zijn gemaakt.  
Hoe loopt het een en ander? Is er behoefte aan tussentijds contact? Punten die wij meenemen in 
onze observaties. 
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Studiedag 
Op maandag 7 november was er voor de leerkrachten van de basisschool een studiedag. We hebben 
gekeken naar wat er goed gaat, maar ook gesproken over wat beter kan en wat zeker anders moet.  
Het was een intensieve dag waar iedereen met een goed gevoel op terug kijkt. De verbeterpunten 
gaan we met elkaar oppakken, schouders eronder. We hebben deze dag luchtig afgesloten zoals 
jullie wellicht op Facebook hebben gezien. Een vrolijke noot, een dans uitvoeren brengt ontlading. 
Mooi meegenomen dat het voor de leerkrachten direct toepasbaar is in de praktijk van alledag. 

Nationaal Schoolontbijt 
De ouderraad had er weer goed voor gezorgd. De kinderen konden lekker in pyjama aanschuiven. 
Het Nationaal Schoolontbijt geeft ons een moment om stil te staan bij gezond eten en dan vooral een 
gezonde start van de dag. 
 
Met de leerlingenraad waren we bij de burgemeester en de wethouder op ontbijt uitgenodigd. “Het 
ontbijt is heel belangrijk. Het is bedoeld om de motor op te warmen en er een goede dag van te 
maken,” aldus de burgemeester. Ik was reuze trots op de wijze waarop zij met elkaar in gesprek 
gingen. Rustig de beurt afwachten, maar ook rake opmerkingen maken. De burgemeester vond de 
leerlingenraad een goed initiatief. Zo kunnen de kinderen vast oefenen voor als ze later volwassenen 
in een gemeentebestuur zitting nemen of de politiek in gaan. Dat leek enkele kinderen wel wat! 

Bag 2 school 
Hartelijk dank voor de wijze waarop jullie hebben meegedaan om zoveel mogelijk zakken naar school 
te brengen. Er is 1.262 kg kleding ingezameld. 
Een mooie actie voor een goed doel, waar wij ook nog een centje van meekrijgen. Het bedrag dat 
we hebben opgehaald is € 378,60. 

Voortgezet Onderwijsmarkt 
De onderwijsmarkt voor de ouders van kinderen in groep 7 en 8 was maandag 28 november jl. De 
markt is de aftrap van de oriëntatie op de middelbare school. Wat is een goede school na de 
Vonkenmorgen? 
Sommige ouders en kinderen vinden het prettig om al in groep 7 te gaan kijken. De meeste kinderen 
oriënteren zich in groep 8. 
Fijn dat er weer zoveel scholen voorlichting wilden verzorgen. Na deze avond is er een basis gelegd 
om je verder goed te kunnen verdiepen in de mogelijkheden. 

Stagiaires op IKC de Vonkenmorgen 
Zoals ieder schooljaar zijn er weer stagiaires gestart. Zowel in de kinderopvang, de peuterspeelzaal 
als de basisschool. 
Op deze wijze geven we jonge mensen een mogelijkheid om ervaring op te doen.  
Daarnaast biedt het ons de gelegenheid om de nieuwste ontwikkelingen op de opleidingen te volgen. 
We hebben te maken met snuffelstages vanuit het Voortgezet Onderwijs, die variëren van 1 dag tot 
meestal een week.  
De echte stages komen vanuit de PABO en het ROC. 
Dit jaar zijn er ook 2 stagiaires uit het buitenland gekomen. Ze hebben een plekje gekregen in de 
groep 4 van Willy. 

Sint 
Deze keer vieren we het echt op maandag 5 december. We hopen jullie allemaal weer op het plein 
aan de Schoolstraat te zien om samen de Sint te verwelkomen. De pietengym is al geweest, de 
adoptieklassen hebben samengewerkt en we hebben al een paar keer naar een film van de Sint en 
zijn Pieten gekeken. We zijn benieuwd naar hoe het verder loopt ??? 



Kerst 
Donderdag 22 december staat helemaal in het teken van kerst. De traditionele kerstmaaltijd zorgt 
voor veel sfeer op ons IKC.  
De allerkleinsten van het voorschoolse zitten met de maaltijd in de aula van de onderbouw. Tegen 
die tijd is het daar in een prachtige kerstsfeer omgetoverd waar onder meer René, Bas en de 
kinderen heel erg hun best voor hebben gedaan. 
De versiergroep heeft voor beide feesten weer de puntjes op de i gezet, de finishing touch zullen we 
maar zeggen. Verdere informatie volgt nog. 

Sinterklaaspret / Schoenmaatjes 
Aan beide acties willen we als school aandacht besteden. Sommige kinderen in Lingewaard krijgen 
thuis geen Sinterklaascadeaus. Sinterklaaspret verrast deze kinderen alsnog met een cadeau. 
Natuurlijk helpen wij hier graag bij mee. Niet alleen dichtbij in onze eigen gemeente, maar ook iets 
verder weg. Met Schoenmaatjes maken we ook de minder bedeelde kinderen in andere landen blij. 
Ook hier hopen we net als bij Bag2school weer op jullie medewerking. 

Ouderraadvergadering  
Donderdagavond 17 november was er een ouderraadvergadering. Natuurlijk met twee 
hoofdonderwerpen Sint en Kerst. Sanne Cobussen van de oudercommissie van het voorschoolse was 
ook aangeschoven om er gezamenlijk mooie feesten voor alle baby’s, peuters en kinderen van te 
maken. 
Ook Marieke Vermeulen kwam voor de eerste keer langs om te kijken of het oudercommissie-
lidmaatschap iets voor haar is. Wij zijn blij dat Marieke onze ouderraad komt versterken, van harte 
welkom!  

Extra kleutergroep 
Hieronder enkele foto’s om u een indruk te geven van de extra kleutergroep van juf Stefanie. 
 
 

 
 

 

 



Danslessen 
Terwijl ik deze nieuwsbrief aan het maken ben geniet ik van de muziek van de danslessen in school 
voor alle groepen 1 t/m 8. 
De kinderen kijken alweer uit naar de volgende danslessen. Ze zullen jullie er ongetwijfeld over 
hebben verteld! 
Om enig idee te hebben hier wat achtergrondinformatie: 
 
Danstheater Impro Vi 
 
Wat is danstheater Impro Vi?  

 Dansonderwijs waarbij het plezier in het bewegen voorop staat 

 Het uitgangspunt is dat iedereen kan dansen; in de lessen wordt het 

eigen creatieve vermogen gestimuleerd en wordt gewerkt vanuit 

ieders unieke mogelijkheden en kwaliteiten. 

 Het is beeldend, muzikaal, dramatisch en altijd fysiek en sociaal. 

 De kinderen ontwikkelen hun eigen bewegingsvocabulaire; ze leren 

zichzelf met trots te presenteren, ze leren open en met respect naar 

elkaar te kijken en leren elkaars verschillen te accepteren. 

 De schoollessen duren 45 minuten en worden wekelijks gegeven in 

een blok van 8 lessen. 

 De methode is voor alle leerlingen in de groepen 1t/m 8. 

Zoiets staat of valt natuurlijk met de persoon die de lessen verzorgd. We genieten van de manier 
waarop dansjuf Inge alle kinderen in beweging krijgt. 

Teamwetenswaardigheden 
Nieuw in het voorschoolse team is Femke Blankestijn. Femke heeft veel ervaring binnen de 
kinderopvang en komt ons graag versterken. 
 
Ook nieuw is Melanie Basten, Zij zal per januari 2017 bij ons beginnen en ook zij heeft al veel 
ervaring opgedaan binnen de kinderopvang. 
 
Corine te Boekhorst heeft een flinke periode bij ons naar alle tevredenheid stage gelopen. Half 
november is ze afgestudeerd en wordt zij onderdeel van het voorschoolse team.  
 
Wij heten hen van harte welkom op ons IKC en zij zullen zich verderop in deze Nieuwsbrief aan jullie 
voorstellen. 
 
Rinske Hassink heeft het zwangerschapsverlof van Marleen waargenomen. Zij gaat nu het team 
van Peuteropvang Gijsje in Doornenburg versterken. Wij danken Rinske voor haar inzet. 
 
Marleen Absil gaat naast haar werkzaamheden op het servicebureau van de Linge, invalwerk doen. 
Haar aantal uren op de Vonkenmorgen is te klein om nog echt als teamlid te kunnen functioneren. 
Marleen laten we gaan met een lach en een traan. Ooit heeft zij in 2013 samen met Mariëlle de 
kinderopvang bij ons op de Vonkenmorgen opgestart. Het fundament is door hen gelegd. Mariëlle 
blijft en Marleen blijft ons ondersteunen, maar dan vanuit het servicekantoor. Dank je wel Marleen! 
 
Mireille Admiraal is een periode afwezig vanwege een reis naar Australië. In januari komt ze weer 
terug en gaat naast haar werkzaamheden in het voorschoolse, ook werken op de woensdag en 
vrijdagochtend in de extra ondersteuningsgroep. De groep die op maandag, dinsdag en donderdag 
door Stefanie wordt bezet. De groep is samengesteld uit de 3 kleutergroepen. 
Het is mooi om de doorgaande lijn en kennis van VVE, vroeg voorschoolse educatie, in groep 1/2 
door te zetten. 



Voorstellen 1 

Hallo allemaal, 
 
Hierbij wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Femke Blankestijn. 
Getrouwd en moeder van twee kinderen. Een dochter van elf en een 
zoon van tien. Ik woon in Huissen. Mijn hobby’s zijn: knutselen, 
rommelen in huis en met mijn hond wandelen.  
 
Vanaf mijn negentiende ben ik werkzaam in de kinderopvang. Ik heb 
het werk altijd met veel plezier gedaan … en nog steeds ! Vanaf 
november ben ik werkzaam bij de Ienniemienie groep. Dus misschien 
hebben sommige van jullie mij al gezien.  
 
Ik werk daar momenteel op de maandag, dinsdag en vrijdag.  Ik heb 
het er goed naar de zin en heb mijn plekje al aardig gevonden.  
 
Mocht je nog meer van mij willen weten kom gerust eens langs op de ienniemienie groep ! 
 
Groetjes Femke 
 

Voorstellen 2 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Corine te Boekhorst. Ik ben 21 jaar oud en woon in 
Doornenburg. Mijn hobby’s zijn voetballen bij GVA, shoppen en gezellig 
dingen doen met familie en vrienden.  
 
In 2014 ben ik afgestudeerd, als medewerker maatschappelijke zorg 
niveau 3. Afgelopen jaar ben ik begonnen met de opleiding 
pedagogische medewerker niveau 4. Dit heb ik in november 2016 met 
succes afgerond.  
Afgelopen jaar heb ik stage mogen lopen op IKC de Vonkenmorgen op 
verschillende groepen dit waren: Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal en 
BSO. Ik heb het er erg naar mijn zin gehad en heb er veel mogen leren.  
 
Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en ze te helpen binnen 
hun ontwikkeling. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de kinderen 
plezier hebben binnen het IKC.  
Ik krijg de kans om mijn werkzaamheden verder te mogen ontwikkelen binnen het IKC de 
Vonkenmorgen.  Dit is natuurlijk geweldig en ik heb daar super veel zin in.  
Als u nog vragen hebt stel ze gerust! 
 
Tot snel. 
Groetjes Corine te Boekhorst 
 
 
 
 
 
 



Voorstellen 3 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Melanie Basten – Derks. Ik ben 28 jaar en woonachtig in 
Gendt. 
In 2014 ben ik getrouwd met Rick Basten en samen hebben we een 
dochter, Fleur, van 14 maanden. 
In 2008 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogisch werker afgerond en heb 
toen een baan aangeboden gekregen, waar ik stage liep, in Arnhem bij 
een kinderdagverblijf.  
Na 8,5 jaar daar gewerkt te hebben vond ik het tijd voor een nieuwe 
uitdaging.  
 
Per januari 2017 kom ik het team op de Vonkenmorgen versterken waar ik heel veel zin in heb. 
Het is en blijft zo bijzonder om alle kindjes te zien groeien en ontwikkelen, ieder op hun eigen 
manier. 
Ik kijk er naar uit om bij de Vonkenmorgen te werken. 
 
In mijn vrije tijd maak ik muziek bij St. Sebastianus waar ik al 18 jaar met veel plezier de trompet 
bespeel.  
 
Als u vragen heeft of nog wat van mij wilt weten hoor ik dat graag. 
Tot snel.  
 
 

------------------------------ 
 
 
Dit was weer een korte terugblik en een overzicht van de komende activiteiten. Ik wens iedereen 

hele fijne feestdagen toe. 

Met vriendelijke groeten, 

Betty van de Logt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boekenruilhoek 
Na de kerstvakantie willen wij op onze school een boekenruilhoek gaan opstarten! 
 
Het werkt als volgt: 
Het gehele jaar kunnen de kinderen hun eigen uitgelezen boeken meenemen en ruilen met een boek 
van uit de boeken ruilhoek. 
Eentje per keer. Hoe vaak er geruild wordt maak niet uit. 
 
Er komt een kast bij de peuteropvang, bij de kleuteringang voor de groepen 1-2. 
In de hal bij de groepen 3- 4. 
Op de bovenbouw voor de groepen 5-6 en eentje voor de groepen 7-8. 
  
Zo blijven er steeds nieuwe boeken rondgaan. Lezen wordt daardoor bevorderd en is leuk! 
Hopelijk gaan wij er met z’n allen veel gebruik van maken! 

  

 
 

 

Oproepje hulpouder(s) 
Conciërge René vraagt om hulp bij de versiering en aanbreng van de kerstverlichting in onze beide 
locaties.  
Het is elke jaar weer een klus om de kerstverlichting op een veilige manier aan te brengen.  

Wil jij ons hiermee helpen? Wij vragen je dan contact op te nemen met René.  
Telefoonnummer 06-36564567. René wil hier graag direct na de Sinterklaas mee beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag vergadering IKC raad 

 
Verslag IKC-Raad vergadering        15 november 2016  

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het korte verslag 
van de vergadering: 
 
Tarieven van de KOV (kinderopvang): 
De directeur van de KOV is uitgenodigd voor een gesprek. We hebben haar vragen gesteld over de 
voorgenomen verhoging van de tarieven binnen de KOV/BSO/VSO. Ze heeft een erg verhelderend beeld 
gegeven. Ouders die 52 weken (vast) af nemen worden beloond. Hoe flexibeler, hoe duurder de kinderopvang 
kosten. Volgend jaar krijgen ouders in de meeste gevallen meer terug van de belastingdienst. Ondanks dat het 
niet fijn is positief te adviseren over kosten die hoger worden per januari 2017, begrijpen we de overwegingen.  
 
GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Linge): 
Begin oktober was er een GMR vergadering. Het voorstel van de directeuren was: bezuinigen op het kantoor. 
Externe medewerkers worden minder ingehuurd, dit wordt door interne medewerkers op het kantoor 
overgenomen.   
 
Driehoekgesprekken: 
De driehoekgesprekken hebben een eerste keer plaatsgevonden. Belangrijk is gelijk te toetsen of dat wat 
ingevoerd is, ook goed is. Een werkgroep is hiermee bezig en de IKC raad is hierbij betrokken. Samen hebben 
we gekeken naar een concept evaluatieformulier voor de kinderen en de ouders. Hier is een terugkoppeling op 
gegeven naar de desbetreffende werkgroep. 
 
Communicatie: 
Het tevredenheidsonderzoek is teruggekoppeld naar de IKC-raad. Het IKC komt op veel terreinen goed uit de 
bus. Op enkele onderwerpen is een verbeterslag te maken. Ons viel vooral op dat we, als IKC raad, eigenlijk 
niet bekend/bereikbaar zijn. We hopen nu wat goede stappen te zetten voor een betere communicatie naar 
ouders. Vandaar ook dat we ons verslag mailen of in de nieuwsbrief publiceren. Tijdens de gezamenlijke 
avond met de andere schoolcommissies op 29 september hebben we voorlichting gehad van een externe 
adviseur over een betere communicatie. Een adviseur van het CNV is benaderd om mee te kijken in de 
huidige werkwijze van de raad. Zaken verbeteren of aanscherpen is goed zeker in deze nieuwe vorm van 
werken.  
 
De volgende vergadering van de IKC-raad vergadering is op 18 januari 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afwezig op de foto zijn: Astrid van Loy, Anne-Marie van der Weerden, Leonie Scheers 

 



Informatie vanuit de ouderraad 

 

Het aftellen is begonnen….. 
 

 
 
Over een paar nachtjes is het Sinterklaas. En de Sint heeft dit jaar besloten om zijn verjaardag te 
vieren op ons IKC. Het is nog een verrassing hoe dat feestje eruit zal gaan zien. Maar gezien de 
feestjes van de voorgaande jaren gaat dat vast helemaal goed komen. Ieder jaar is er nog sprake 
geweest van dansjes, strooigoed, cadeautjes en surprises. Sinterklaas en zijn pieten willen al vroeg in 
de ochtend naar IKC de Vonkenmorgen komen. Als ouder of verzorger kunt u deze aankomst 
bekijken vanaf de Schoolstraat. 
 
Ook aan de voorbereidingen binnen het IKC kan het niet liggen. Er is al veel geknutseld (binnen en 
buiten de lokalen). En ook zijn er afspraakjes geweest tussen de adoptiegroepen om met het 
Sinterklaasfeest bezig te zijn. Het maakt de sfeer binnen het IKC en in de klassen supergezellig. 
 

               
 
Verder hebben we gemerkt dat we met z’n allen ook een beetje voor Sinterklaas hebben gespeeld de 
afgelopen maand. Hiermee bedoelen we de Bag 2 school actie. Er zijn vele zakken gevuld met 
kleding en schoenen. Er is met de actie ruim 1200 kg opgehaald. Hierdoor hebben we een paar 
honderd euro verdiend.  
 

                                          
 
Zoals eerder vermeld zal dit bedrag toegevoegd worden aan het budget voor het schoolreisje later 
dit schooljaar. Hierdoor hebben alle leerlingen profijt van deze actie.   
 
Dank u wel!!!!! 
 
 

http://www.vonkenmorgen.nl/img_4394/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_4386/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_4395/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_4383/


Informatie vanuit de oudercommissie 

Ons lid José Rink stapt uit de oudercommissie. Haar dochter Annemijn is gestart op de basisschool. 
Wij willen José hartelijk danken voor haar bijdrage. 
 
Hierbij stellen zich twee nieuwe oudercommissieleden zich aan u voor. Wij heten hen hartelijk 
welkom! 
 
 

Bente Jacobs 
Hallo, mijn naam is Bente Jacobs en als nieuw lid van de 
oudercommissie peuterspeelzaal stel ik me graag even aan u 
voor.  
 
Ik ben 31 jaar en mama van Kian van 2 en Suze van 1. Ik ben 
werkzaam als jurist bij een groot deurwaarderskantoor. Omdat ik 
graag meer betrokken wil zijn met de peuterspeelzaal en school 
heb ik me graag aangesloten van de oudercommissie.  
 
Vriendelijke groet, Bente  
 
 
 
 
Wendy Peters 
Graag wil ik mijzelf even voorstellen als nieuw lid van de oudercommissie Peuterspeelzaal en 
Kinderdagverblijf. Mijn naam is Wendy Peters en ik ben 34 jaar. Getrouwd met Gwen en samen 
hebben wij 2 dochters. Tess is 3 jaar en Liv is 10 maanden. Doordeweeks ben ik 3 dagen werkzaam 
als receptioniste. Het lijkt mij leuk om meer betrokken te zijn bij de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf, omdat onze meiden hier 1 dag in de week zijn.  
  
 

  
 


