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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De eerste 2 schoolweken in het nieuwe jaar zitten er al weer bijna op. Inmiddels is er van de kerst
en sint decoraties niets meer te vinden. Toch nog even aandacht voor die spetterende feestmaand
december. Met elkaar, kinderen, ouders en medewerkers, hebben we er iets moois neergezet waar
de kinderen ontzettend van hebben genoten. Dit was al te zien op de website, Facebook en Klasbord.
In deze nieuwsbrief nog een korte terugblik. Het kalenderjaar 2016 sluiten we met een goed gevoel
af. En we wensen jullie samen met de kinderen het beste voor 2017.
Als team ontvangen we heel wat goede wensen van ouders en kinderen. Bedankt daarvoor!
En één van de wensen wil ik jullie niet onthouden:

Peuteropvang
Zoals al eerder is aangekondigd is er bij de kinderopvang en peuteropvang behoorlijk wat veranderd.
Naast de informatiebrief aan desbetreffende ouders heeft er ook een artikel in het Gemeentenieuws
van december gestaan. Dit is via de website terug te lezen onder Nieuws > uitgaande brieven. Jullie
vinden hier ook allerlei andere wetenswaardigheden en wijzigingen.

Vier kleutergroepen
Maandagochtend na de kerstvakantie hebben we de volgende nieuwe werkwijze
opgestart bij de kleuters. Om de kinderen uit de groepen 1-2 a, 1-2 b en 1-2 c goed
te kunnen begeleiden gedurende de hele week, hebben we juf Stefanie ook op de maandagochtend
ingezet en op de woensdag- en vrijdagochtend juf Mireille.
De kinderen waren inmiddels al aan de werkwijze gewend en deze uitbreiding is soepel verlopen. De
structuur is voor de kinderen duidelijk.
Met elkaar genieten we ervan dat ons plan werkt. En natuurlijk blijven we kijken; wat gaat goed en
wat kan beter.

Toetsen - rapporten - driehoekgesprekken adviesgesprekken
De maanden januari en juni zijn qua Cito toetsen de top maanden van het basisonderwijs. Tweemaal
per jaar kijken we hoe jullie kinderen zich ontwikkelen op de basisvakken, lezen, taal en rekenen. Dit
doen we door onafhankelijke toetsen af te nemen. Als school kijken we ook heel goed naar de
onderdelen waar kinderen slechter scoren dan verwacht. We analyseren waar het aan zou kunnen
liggen; het aanbod, het materiaal, concentratie en/of omstandigheden als de resultaten niet naar
verwachting zijn.
Uit het tevredenheidsonderzoek van 2016 kwam naar voren, dat ouders meer inzicht wilden hebben
in het toetsen. Bijvoorbeeld over de data. En dan niet alleen de Cito, maar ook de methodetoetsen.
De leerkrachten hebben dit opgepakt en informeren ouders hierover. Voor de kinderen proberen we
de spanning niet onnodig op te voeren en hen slechts minimaal te informeren. Een beetje spanning
is gezond, maar dit moeten we niet teveel willen met z’n allen.
Op 10 februari gaan de rapporten van groep 1 t/m 7 met de kinderen mee naar huis. De kinderen
van groep 8 krijgen al op vrijdag 3 februari het rapport mee. De adviesgesprekken vinden namelijk
plaats in week 6. Uiteraard zijn de ouders van groep 8 hier al eerder over geïnformeerd.
In week 7 vinden de driehoekgesprekken voor groep 3 t/m 7 en de 10-minutenoudergesprekken van
groep 1-2 over de resultaten en het welbevinden van de kinderen plaats. Gezien de ervaringen van
kleuterleerkrachten hebben we besloten dat we wel de ouders maar niet de kinderen van groep 1 en
2 uitnodigen. Jullie hebben hier eerder deze week al een brief met meer informatie over gekregen.
Op de studiebijeenkomst van 24 januari en op de studiedag van 4 mei gaan we hierover verder
evalueren en kijken we naar de organisatie voor 2017 – 2018.

Leerlingenraad
Uit het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen bleek, dat ze de school niet altijd even netjes
vinden. Met name de toiletten worden als vies ervaren. Met elkaar hebben we het erover gehad hoe
we daar verandering in kunnen brengen. We hebben ervoor gekozen om in iedere groep een praatje
te houden over hoe we het met elkaar beter kunnen maken. Hoe zorgen we ervoor dat het bij de
wasbakken netjes blijft en we niet met kaplaarzen naar het toilet hoeven? We hebben afgesproken
dat we elkaar meer gaan aanspreken op dingen die niet getolereerd worden. Dat is best lastig, de

meesters en juffen gaan er ook bij helpen. Met elkaar, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid
hierin, gaat het zeker lukken!
Wat we ook zien is, dat er wordt geschreven en getekend op muren, daarvan hebben we ook
gezegd: ‘Dit kan echt niet!’
Op de volgende vergadering in februari bespreken we met elkaar de rol van de groepen 7 en 8 leden
tijdens de open avond en ochtend, donderdag 9 en vrijdag 10 maart. Vorig schooljaar een succes, de
kinderen kregen veel complimenten van de ouders. Zij waren echte ambassadeurs van ons IKC.

IKC-raad
De IKC raad heeft afgelopen woensdag 18 januari vergaderd. Graag willen we de gespreksonderwerpen met jullie delen. Het is echter nu te kort dag om daar een goedgekeurd verslag van te
maken. In de volgende nieuwsbrief van 9 maart informeren we jullie.

Studiebijeenkomst 24 januari
Deze keer is er een studiemoment na schooltijd. Een bijeenkomst waar we met elkaar kijken hoe we
er qua IKC-ontwikkeling voorstaan. Wat waren/zijn onze plannen voor 2016- 2017 ? We zitten dan
zo’n beetje op de helft van het schooljaar, en maken de balans op van wat er al is uitgevoerd en wat
er nog moet gebeuren.
In het kader van de doorgaande lijn sluiten de mensen van het voorschoolse ook halverwege deze
bijeenkomst aan.

Carnaval
Tijdens het maken van deze Nieuwsbrief zijn de voorbereidingen in volle gang. De groepen 8 zijn er
zoals gebruikelijk weer druk mee. De ouderraad, maar ook de ouders die helpen met de dansgarde
van groep 8 en de werkgroep zijn volop bezig. Natuurlijk krijgt u op korte termijn meer informatie
om zo alles logistiek weer goed te kunnen regelen. ALAAF! zullen we maar zeggen.

Boekenruilhoek
Zoals beloofd zouden we na de kerstvakantie een boekenruilhoek gaan
opstarten. Inmiddels zijn we zover!
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 staat een kast bij de peuterspeelzaal, bij de kleuteringang voor de groepen 1-2 en 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 bevorderd en leuk! Hopelijk gaan wij er
met z’n veel gebruik van maken!

Teamwetenswaardigheden
Juf Leonie is aan de beterende hand, ze maakt ondertussen zo’n beetje halve dagen. Juf Anouk, die
haar vervangt, werkt nauw met Leonie samen. We hopen dat Leonie binnenkort er weer volledig is.
Meneer Jan–Willem zal op korte termijn aan een hernia worden geopereerd. De ouders van de
groep zijn hierover al geïnformeerd. We hopen dat de operatie succesvol zal verlopen.

Juf Yvonne is in blijde verwachting van haar tweede kindje. We wensen Yvonne, Roy en Jasmijn
een fijne tijd toe. Zoals het er nu naar uitziet, zal Yvonne begin juni met verlof gaan. Zoals u begrijpt
zorgen we t.z.t. voor iemand die het schooljaar samen met juf Rianne gaat afronden voor de groep.

Ik hoop dat we nog even kunnen geniet van het winterse weer. De volgende nieuwsbrief kunnen
jullie 9 maart verwachten. We luiden dan bijna alweer het voorjaar in.
Met vriendelijke groet,
Betty van de Logt

Informatie vanuit buitenschoolse opvang
Op 2 januari zijn we op de BSO het jaar weer goed gestart. De kerstspullen weg en de ruimtes een
beetje ’winterklaar’ gemaakt. Toen na de vakantie de groepen weer compleet waren hebben ook wij
met z’n allen geproost met champagne.
Er zijn een aantal nieuwe kinderen en er zijn kinderen doorgeschoven van de Donzige Duck Bende
naar de Coole Bende. Het is gezellig druk. Ook qua personeel komen er nieuwe mensen bij. Zowel op
de VSO als BSO komen Corine en Melanie ons versterken. Kim en Margriet blijven de vaste
medewerkers.
Als de kinderen zin hebben om iets te knutselen doen we dat rondom ‘winter’ en straks ‘carnaval’. Er
is al het één en ander gemaakt voor de vogels en wat schilderwerken voor de winter. Verder spelen
de kinderen heel veel buiten, zeker de grotere kinderen. Soms zijn er ook zoveel andere kinderen op
het schoolplein om te spelen dat het er vooral heel gezellig druk is. Binnen spelletjes doen is ook
leuk; memory, sjoelen, kaartspelletjes. Kortom er is van alles te beleven op de BSO en dat mag je
lekker zelf kiezen. Leuk om te weten: wij gaan proberen om op de BSO ook ‘klasbord’ te
introduceren. Veel ouders kennen dit al van school. Wordt vervolgd!

Informatie vanuit peuteropvang
De kinderen van de Ieniemieniebende, Elmobende en Oskarbende zijn op dit moment bezig met het
thema “ziek zijn”. Er wordt vanuit het thema boek “Karel in het ziekenhuis” van Liesbeth Slegers
gewerkt. Het voorschoolse team komt iedere ochtend bij elkaar om te bespreken welke woorden en
activiteiten we gaan aanbieden aan de kinderen, zo wordt er op iedere groep (op zijn eigen niveau)
aan dezelfde woorden en activiteiten gewerkt. De ouders kunnen in de gang op de “spin” zien welke
activiteiten we aanbieden. In de lokalen hangen de woorden die aanbod komen. De kinderen vinden
het thema nu al erg interessant, er wordt vol overgave gespeelt als dokter of verpleegster. We
hebben een wachtruimte met dokterspraktijk en een apotheek. Mocht u als ouder nog materialen,
boeken of andere ideeën hebben het is van harte welkom!

Informatie vanuit de ouderraad

Het nieuwe jaar is begonnen. Evenals de winter. Het is en blijft een mooi gezicht dat laagje sneeuw
en ijs.
Deze winterse taferelen zijn ook altijd een droom voor het kerstfeest. Maar dit jaar had het kerstfeest
van IKC de Vonkenmorgen een heel eigen sfeer. De hele school stond in het teken van het
winterkerstcircus. Alles was erop aangepast van piste tot kleding, versiering, verlichting, muziek en
natuurlijk artiesten.
Naast een gezamenlijk kerstverhaal en lied zijn er vele originele en creatieve acts opgevoerd. Wat
een warmte, gezelligheid en saamhorigheid straalde dat uit. De echte kerstgedachte……
Wij als ouderraad hebben het feest compleet gemaakt door alle leerlingen te trakteren op een bakje
popcorn. Dat is goed in de smaak gevallen!!!!

Om nog wat verder terug te blikken, maar nog zeker de moeite waard om te benoemen, is het
sinterklaasfeest. Onze rol vanuit de ouderraad is hierin best groot. Maar belangrijker is de natuurlijk
de opgewonden, uitgelaten en gezellige sfeer tijdens dit feest. Wat een lol wordt er altijd beleefd met
Sint en zijn pieten. Veel zingen en dansen maar ook leuke gesprekjes en interessante vragen aan de
Sint. En er worden ook altijd de nodige cadeautjes uitgereikt. Het was weer super!!!!

Wij kunnen echt terugkijken op een geslaagde decembermaand.
Nu kijken we weer vooruit naar de kalender van 2017. Als eerste staat de carnavalsviering voor de
deur. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al weer getroffen. Over een paar weken gaan we dit
geweldige feest weer beleven met alle leerlingen en het team. En dan krijgen we ook weer antwoord
wie de prins of prinses carnaval van IKC de Vonkenmorgen zal zijn….

ALAAF !!!!!!!!!

Informatie vanuit de oudercommissie
Kerstviering op de Peuterspeelzaal
Donderdagavond 22 december was de kerstviering van ons IKC. Ook de peuters van de
peuterspeelzaal aten een hapje mee. In de aula waren rondom het circus vele tafels. De kinderen
namen zelf een bordje eten mee en gezamenlijk werd dit opgegeten. De avond werd compleet
gemaakt met een optreden van de spreekstalmeester in de circuspiste. Zo'n 60 kinderen aten die
avond gezamenlijk. Het was een zeer sfeer volle en geslaagde avond. Graag zou de oudercommissie
de leidsters en vrijwilligers van die avond bedanken voor de organisatie van dit diner. De kinderen
hebben zichtbaar genoten.
Met vriendelijke groet,
Sanne Cobussen

Informatie van de bibliotheek

Voorlezen is altijd een klein feestje én belangrijk voor de taalontwikkeling. Daarom is er tijdens de
Nationale Voorleesdagen eind januari extra aandacht voor voorlezen, met leuke activiteiten in
bibliotheken. Kinderen t/m 6 jaar kunnen deze periode gratis, zonder inschrijfkosten, lid worden van de
Bibliotheek Gelderland Zuid. Voor steeds weer een ander mooi voorleesboek uit de collectie.
Meer lezen over onze activiteiten, de abonnementsactie en binnenkort ook de leukste voorleestips? Kijk op
www.obgz.nl/nationalevoorleesdagen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorlezen op muziek (Leeftijd 3-7)
Gratis
De donderdag voor de Nationale Voorleesdagen komen we graag alvast in de stemming! Kom deze middag
naar Dille & Kamille, daar kun je je lekker laten voorlezen onder begeleiding van een harp.
Nijmegen - Dille & Kamille
Lange Hezelstraat 75
woensdag 18 januari
15.00-17.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aadje piraatje in gevaar (Leeftijd 2+)
Vertelvoorstelling door Ton Meijer
Leden € 3,50 | overige bezoekers € 4,50
Kom naar deze vrolijke voorstelling, gebaseerd op het nieuwste Aadje Piraatje boek van schrijfster Marjet
Huibers en illustrator Sieb Posthuma. Aadje Piraatje beleeft het ene avontuur na het andere. Zo wordt Aadje
voor het eerst zeeziek, gaat hij naar de scheepskapper en kan hij niet slapen aan boord van het schip.
Theaterduizendpoot Ton Meijer brengt Aadje Piraatje op indrukwekkende wijze tot leven.
Nijmegen - Bibliotheek Lent/de Ster
Beuningen – De Lèghe Polder
vrijdag 3 februari
vrijdag 3 februari
13.30-14.10 uur
16.00-16.40 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loet leest voor uit 'de kleine walvis' (Leeftijd 2+)
Voorleesvoorstelling door Ruth Bakker
Leden € 3 | overige bezoekers € 4
Bekroonde actrice en auteur Ruth Bakker speelt het stoere meisje Loet. En wat doet Loet tijdens de
Nationale Voorleesdagen? Ze leest voor uit het boek de kleine walvis. Verteltalent Ruth brengt het
verhaal, zoals je van haar kent, op haar eigen(wijze), interactieve, muzikale en spontane manier!
Bibliotheek Bemmel
Zaterdag 28 januari
10.30-11.00
Bibliotheek Beek-Ubbergen
zaterdag 4 februari
11.00-11.30
Bibliotheek Elst
zaterdag 4 februari
14.00-14.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bubbelpret (Leeftijd 2+)
Poppentheater de Kletskous
Leden € 3,50 | overige bezoekers € 4,50;
Het in de bieb inmiddels bekende Poppentheater de Kletskous speelt een haar nieuwste voorstelling over Noah
en de walvis. Wanneer papa druk is met vissen vangen, gaat Noah naar het strand om te spelen. Hij maakt
vriendjes met de dieren van de zee, ook met de kleine walvis Dobbertje. Een muzikaal optreden met poppen,
live muziek en liedjes van de zee.
Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
zondag 29 januari
10.15-11.00 uur | 11.30-12.15 uur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil je langskomen bij één van de voorstellingen? Koop snel je kaartje want er is beperkt plaats.
Kijk op www.obgz.nl/nationalevoorleesdagen,

