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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Hierbij alweer de tweede Nieuwsbrief van dit schooljaar 2016-2017. Eén van de veranderingen dit 
schooljaar waren de driehoeksgesprekken met ouders, kind en leerkracht. Als leerkrachten hebben 
we een eerste korte evaluatie gehad waarin we onder meer hebben gesproken over logistieke 
verbeterpunten voor de volgende keer. Na het tweede gesprek in februari vragen wij ouders en 
kinderen naar de ervaringen. 
Als directeur was het mooi om te zien, hoe jullie met elkaar op gesprek kwamen. Vaak kwamen jullie 
hand in hand met het kind de school binnen. Afwachtend en soms zag je de spanning op de 
gezichten van de kinderen. Ik kan mij dat goed voorstellen. Het is nieuw en jouw mening doet ertoe. 
Jij mag als kind ook je zegje doen. 
 
We hopen op deze wijze de ouderbetrokkenheid te vergroten en meer op maat in te spelen op wat 
de kinderen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Zo kunnen we bespreken welke doelen de 
kinderen de aankomende periode willen behalen. 
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Klasbord 

Klasbord is het communicatiemiddel om jullie als het ware ‘een kijkje in de keuken’ van De 
Vonkenmorgen te laten nemen. Dit jaar hebben we geen apart ‘Kijkje in de keuken’. Door de 
uitnodiging van de eerste schooldag in de groep, het voeren van de driehoeksgesprekken, de website 
(nieuw), Facebook en het invoeren van Klasbord laten wij zien wat wij doen in de groepen. 

Informatieavond 

Op 13 september was de informatieavond voor de kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse 
opvang en de groepen 1 t/m 4. Deze avond werd wisselend bezocht. Als IKC stellen we het enorm 
op prijs wanneer jullie tijdens deze avonden aanwezig zijn en zo interesse tonen in het werken van 
jullie kind(eren). 
Op 15 september werd de informatie verstrekt aan de bovenbouwouders. Ook daar werden de 
groepen wisselend bezocht. 
Natuurlijk hebben we erover nagedacht waar het hem in zou kunnen zitten. We denken dat de 
hoeveelheid contactmomenten met school er ook toe bij dragen dat ouders keuzes gaan maken. En 
de nieuwe driehoekgesprekken zorgden ervoor dat deze avonden in ieder geval super werden 
bezocht!  

Ouderavonden kinderopvang en peuteropvang 

De ouderavonden van het voorschoolse zijn helaas in de papieren versie van de IKC-kalender 2016- 
2017 weggevallen. Op de nieuwe website vinden jullie ze wel terug. Deze kalender wordt up-to-date 
gehouden. Een mooi moment om u nu al vast te vertellen dat we dit jaar voor het laatst hebben 
gewerkt met de versie van de drukker. Volgend schooljaar gaan we de kalender kopiëren.  

Verkeersveiligheid - Rode stippen route 

Op verzoek van het wijkplatform breng ik graag nog een keer de ‘rode stippen route’ onder de 
aandacht. Als jullie kind naar de basisschool gaat, ontvangen jullie een info bulletin hierover. 
Zodra het herfstweer gaat zorgen voor overlast rondom de school, zal wijkagente Jannieta Slurink 
surveilleren en ouders aanspreken op onveilig gedrag. 

Ouderhulp en medezeggenschap 

Onze raden, de ouderraad, de IKC-raad, de oudercommissie en de cliëntenraad, zijn dit jaar weer 
vroeg opgestart! Eerst afzonderlijk en vervolgens de gezamenlijke IKC-avond op donderdagavond 29 
september met alle raden samen. Fijn dat er weer zoveel ouders en leerkrachten zich hiervoor 
inzetten om er het beste voor de kinderen neer te zetten. Deze avond was er een gastspreker, Leone 
Brokx, om ons te informeren over communicatie in al zijn facetten. Bruikbare informatie die we 
ongetwijfeld in kunnen zetten voor de Vonkenmorgen. 

Tevredenheidsonderzoek 

Op dit moment zijn we de resultaten van het tevredenheidsonderzoek aan het analyseren. 
Als algemeen beeld kunnen we aangeven dat de ouders van heel ons IKC tevreden zijn over de 
medewerkers. Zowel bij de kinderopvang, peuteropvang en de basisschool. Bij de basisschool 
worden de voorzieningen als matig aangegeven zowel door kinderen als ouders.  



Rondom toetsen is nog heel veel te winnen, aldus ouders en kinderen. Het schoolplein, het gemis 
van een gemeenschappelijke ruimte op de bovenbouw en de toiletten verdienen aandacht. 
De communicatie in al zijn facetten is zeker een aandachtspunt voor de directie.  
Alle basisschoolleerkrachten hebben een persoonlijke beoordeling ontvangen. De ouders waren in het 
algemeen heel tevreden over de leerkrachten. Het voorschoolse gedeelte van ons IKC en de 
buitenschoolse opvang hebben een goede waardering gekregen waar we ook erg over te spreken 
waren. 
We weten waar onze werkpunten liggen en waar onze kracht ligt. Het is de kunst de kracht verder 
uit te nutten en onze werkpunten successievelijk aan te pakken. Oplossingsgericht! 

Tweedaagse directeuren – Lingestudiedag 

Hoofdthema van deze studiedagen waren het werken aan een professionele leergemeenschap. Waar 
sta je nu als IKC en hoe maak je dat je de kwaliteit met elkaar verbeterd? Wat is daar voor nodig? 
Het met elkaar hierover in gesprek gaan werd door eenieder als zeer prettig ervaren. Met elkaar de 
schouders eronder om te kunnen excelleren. 
Alleen ga je sneller, samen met je team kom je verder lijkt mij op ons toepasbaar. 

Entreetoets groep 8 

De entreetoets is afgenomen op dinsdag 27 september t/m donderdag 29 september. De uitslag van 
deze toets geeft een mooi beeld van waar kinderen sterk in zijn en daar waar nog ontwikkeling nodig 
is. Naast alle gegevens die we in de loop der jaren verzameld hebben over jullie kind is de 
entreetoets een waardevolle aanvulling om samen met jullie te kijken of het pré-advies nog passend 
is of wellicht zal moeten worden bijgesteld. 
Maar eerst nog aan het werk om te laten zien wat je waard bent. Een stukje doorzettingsvermogen, 
concentratie, werkplezier zijn ook mede bepalend voor de schoolkeuze. 
Samen, school, ouder en kind gaan we dat doen wat nodig is voor een goed plekje in 2017-2018. 

De voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs 

Op maandag 28 november a.s. is een avond die jullie zeker niet moeten missen. Jullie krijgen 
hiervoor nog een aparte uitnodiging. Deze jaarlijkse avond is voor de ouders van groep 8. Ouders 
van groep 7 die zich eerder willen oriënteren zijn ook van harte welkom. 

Kinderboekenweek 2016 

Op donderdag 7 oktober zijn wij van start gegaan met de Kinderboekenweek. 
Het thema dit jaar ‘voor altijd jong’ leende zich voortreffelijk om ook opa’s en 
oma’s erbij te betrekken. Vandaar ook de uitnodiging naar alle opa’s en oma’s. 
Gisteren was het fijn om te zien dat er zoveel opa’s en oma’s van de kinderen van 0 tot 7 er waren. 
We kijken morgenmiddag uit naar de opa’s en oma’s van de bovenbouw. 

Koffieochtend, tevens inloop 

Op woensdag 12 oktober was de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Iedere koffieochtend willen 
we een bepaald thema aan de orde stellen. Zo hebben we het wel al eens gehad over voeding, 
communicatie, jullie kind in beeld etc. Deze keer was het een voorlichting door Anneke van Huystee 
over de mogelijkheden van de Bibliotheek, het belang van voorlezen en zelf lezen etc.  
De opkomst, 5 ouders was teleurstellend. Ik denk dat het goed is met de koffieochtenden te 
stoppen. Aan jullie de vraag ze in de kalender te schrappen. 



Talentenshows 

Drie weken op rij kunnen we samen met jullie naar optredens van de kinderen kijken. Deze vrijdag 
de kinderen van de talentenshowgroep B en volgende week vrijdag die van groep C. Op de kalender 
kunnen jullie zien waar jullie kind onder valt. We hopen dat jullie weer van de partij zijn. De kinderen 
genieten daar echt van.  

Nationaal Schoolontbijt 

Anders dan in de kalender staat is het Nationaal Schoolontbijt niet op woensdag 9 
november maar op dinsdag 8 november a.s. (Uitleg hierover krijgen jullie t.z.t.) We 
staan die ochtend even stil bij het feit dat het ontbijt bij de start van de dag o zo 
belangrijk is. Daarnaast is het altijd weer een gezellig gebeuren waar de ouderraad ons 
bij ondersteunt. Fijn dat we dit jaarlijks kunnen organiseren! 

Ouderraad – werving nieuwe leden 

De ouderraad van de basisschool bestaat uit 11 leden. Aan het eind van dit schooljaar stoppen er 3 
leden, waarvan ook de voorzitter. Graag willen wij nieuwe toekomstige leden alvast een flinke 
periode laten meedraaien om zo goed mogelijk ingewerkt te zijn in 2017-2018. Heb je interesse? Je 
kunt dit kenbaar maken bij Nancy Hendriks de voorzitter. Het is ook mogelijk om een 
ouderraadvergadering bij te wonen om de sfeer en werkwijze te proeven. Telefoonnummer Nancy 
Hendriks is 06-22653910 of e-mail haar n.hendriks136@ziggo.nl. 

Ouderraad – actie bag2school 

Inmiddels hebben jullie al een aparte brief over deze actie ontvangen. We hopen dat jullie er gehoor 
aan geven. 

Teamwetenswaardigheden 

Inge Scholten zal na de herfstvakantie weer volledig werkzaam zijn. Op de maandag in groep 6A 
en op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1-2B. 
 
Marleen Absil is al geruime tijd werkzaamheden op het servicekantoor aan het verrichten. Na de 
herfstvakantie zit het zwangerschapsverlof er echt op voor Marleen. Zij start dan weer op de 
peuteropvang. Ouders jullie worden hier nog over geïnformeerd. 
 
Leonie Scheers van groep 6B is tot aan de herfstvakantie ziek. Thuis even een time-out. Na de 
herfstvakantie zal zij er weer 2 dagen die week zijn. We bouwen het langzaam op. 
 
Jullie merken wel, er is heel, heel veel informatie in deze Nieuwsbrief. Veel brieven zijn ook al de 
deur uit. Naast de dagelijkse gang van zaken willen we jullie ook meenemen in alle extraatjes, 
bijzonderheden etc. 
Fijn is het als alle informatie uit de Nieuwsbrief wordt gelezen. Daarnaast begrijp ik dat deze tijd er 
een van ‘zappen’ is. We hebben de lay-out om die reden aangepast.  
 
Ik hoop dat jullie voldoende indrukken op doen over het reilen en zeilen van ons IKC. 
Hierbij wens ik jullie voor straks een hele fijne herfstvakantie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Betty van de Logt 

mailto:n.hendriks136@ziggo.nl


 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad 
Science!
  

 

 

 

 

Experimenteren met de gekke professoren van 

Mad Science! 
  

Op dinsdag 18 oktober komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow 

verzorgen op basisschool De Vonkenmorgen te Gendt! 

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap 

& techniekcursus. 

  

De kinderen gaan 3 of 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 

een onderzoekende leerhouding. 

Leer komend jaar alles over robots, ga aan de slag met superkrachtbronnen, en verbaas je 

in de les 'Mengsel Mix'! Fantastische lessen! 

  

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 

beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 

trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 

kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te 

experimenteren. 

  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school. 

Data van de cursus: 

1e periode: 

-          Donderdag 10-11-2016 

-          Donderdag 17-11-2016 

-          Donderdag 24-11-2016 

2e periode: 

-          Donderdag 01-05-2016 

-     Donderdag 08-05-2016 

-    Donderdag 15-05-2016 

  

Tijdstip: 14:45 tot 15:45 uur. 

  

  

Inschrijven 1e periode kan tot 1 november via http://nederland.madscience.org 

Inschrijven 2e periode kan tot 10 april via http://nederland.madscience.org 

Deelname kost voor 3 lessen € 33,-, voor 6 lessen € 66,- per kind. 

  

  

 
 
 



 

Informatie vanuit de ouderraad 

 

 

 

 

Zomertijd: die ligt al weer een tijdje achter ons. Hopelijk heeft iedereen fijne herinneringen aan de 
zes weken zomervakantie die we hebben gehad. 
 
Nazomertijd: we hebben met z’n allen nog heerlijk kunnen genieten van de vele zonnestralen en 
vooral ook de hoge temperaturen. Er zijn zelfs nog een aantal buitenactiviteiten ingelast in de 
verschillende groepen om extra energie op te doen. 
 
Herfsttijd: deze is nu toch echt aangebroken. We merken het aan het weer, de natuur en de kortere 
dagen. Maar ook in de school. Onze versiergroep is al weer druk in de weer geweest om de school in 
toepasselijke en gezellige sfeer te brengen. 
 

                                
 
 
Grootmoederstijd: daar is de school nu volop mee bezig vanwege het thema van de 
Kinderboekenweek 2016. Vorige week en deze week zijn er verschillende activiteiten opgezet om 
zowel met lezen bezig te zijn als met thema’s uit grootmoederstijd. Op 12 en 14 oktober zijn alle 
opa’s en oma’s uitgenodigd op IKC De Vonkenmorgen om samen met onze leerlingen de tijd van 
toen met elkaar te beleven. Om een extra tintje te geven aan dit thema en om alle opa’s en oma’s op 
gepaste manier te ontvangen bieden we vanuit de ouderraad kleine traktaties aan uit die tijd. Op een 
centrale plek op de onder- en bovenbouw hebben we een aanbod van rozijntjes, kruidkoek en 
kaneelbiscuitjes. Smullen maar!!!! 
 

                                                             
 
Sinterklaastijd: voor we het weten is het weer zo ver. Zoals gebruikelijk vinden er in deze periode 
ook tal van leuke activiteiten plaats in en buiten de klassen. Met de eigen klas of met de 
adoptiegroepen…. 
In de volgende nieuwsbrief wordt hier zeker aandacht aan besteed. 



Bijlage 

 


