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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Hierbij informeer ik jullie over recente ontwikkelingen op ons IKC de Vonkenmorgen 

Informatieavond en open dag 

De vorige nieuwsbrief is uitgegaan op donderdag 9 maart. Ik noemde daarin dat we ’s avonds een 
informatieavond en de vrijdag een inloopochtend voor ouders en kinderen hadden. We hadden niet 
een heel grote opkomst verwacht omdat er vaak al kennismakingsgesprekken met rondleiding 
gedurende het hele schooljaar plaatsvinden. Het was dan ook verrassend dat we een flinke klas vol 
hadden in de BSO-ruimte ‘De coole Bende’. Ouders waren zeer geïnteresseerd en kwamen voor zo’n 
90 % de volgende dag terug om het theoretische verhaal ook in de praktijk terug te zien. Want dat is 
natuurlijk waar het om draait. Doen we de goede dingen en doen we die dingen 
ook goed en vinden onze ouders dat ook en zien we het in de klassen terug.  
De kinderen van de leerlingenraad en de ouderraadsleden hebben ons prima 
geassisteerd tijdens deze avond en ochtend.  
 
De leerkrachten vinden het altijd fijn om te laten zien hoe ze met de kinderen 
aan het werk zijn, ze praten er graag over met ouders, het enthousiasme straalt 
er dan van af, we zijn trots op wat we doen en dat willen we ook uitstralen. Uitstralen waar we goed 
in zijn.  
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De aanmeldingen komen op dit moment volop binnen. We zijn dan ook al druk bezig met de formatie 
voor het aankomend schooljaar 2017-2018. Wat we daarover al kunnen vertellen is dat we vanaf 
groep 3 weer alles dubbel hebben.  
 
Hebben jullie de keuze al gemaakt? Wij zouden het fijn vinden alle aanmeldingen, ook van de 
kinderen die in januari t/m juli jarig zijn, te mogen ontvangen zodat we een goed beeld krijgen. We 
kunnen dan kijken met hoeveel kleutergroepen we gaan starten. 
Na de meivakantie zullen we op de website en op facebook doorgeven hoeveel het er zijn geworden. 

Grote rekendag 

Op woensdag 24 mei a.s. houden wij een rekendag (deze is landelijk al eerder geweest) 
Het programma staat in teken van rekenen voor kinderen van 2 tot 13 jaar. 

Meer dan lezen taal en rekenen  

Na het instuderen van allerlei dansen onder leiding van een heuse dansjuf Inge, waren er in de 
maand maart weer allerlei culturele uitstapjes. De kinderen hebben ervan genoten.  
 
Talentenshow 
De kinderen hebben met veel plezier geoefend voor de talentenshows in Providentia.  
 
Talentenshow C kreeg te maken met heel veel technische storingen.  
Wat mis kon gaan, ging ook mis! Om jullie als ouder tegemoet te komen, komt er nog voor deze 
groep ouders een herkansing. Jullie krijgen hierover nog bericht.  
Intern hebben we het nu zo geregeld dat dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren. 
 
Het viel mij op dat we de draad van groepsdoorbrekend werken weer goed hebben opgepakt. 
De kinderen vinden dat heel gezellig, dat kun je ook van hun gezichten aflezen als ze op het podium 
staan met verschillende groepen. 
 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 5 april voor de jongens en op 12 april voor de meisjes was er weer het jaarlijkse 
schoolvoetbal. Het waren gezellige middagen, enthousiaste kinderen, goede begeleiders en 
betrokken ouders langs de zijlijn. De kinderen hebben ervan genoten. 
 
Verkeersexamen 
Op donderdag 6 april hadden de groepen 7 het theorie-examen en woensdag 12 het 
praktijkgedeelte. Het waren dit jaar verkeerskanjers. Beide examens 100% geslaagden, direct een 
feestelijke stemming natuurlijk dat kunnen jullie wel begrijpen! 
 
Tennisclinic 
Fijn was het dat de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 weer een tennisclinic konden volgen. LTC 
Gendt hartelijk dank, 2 echte trainers, super! 

 

 

 

 

 
 
 



Cultureel rondje Gendt 
Ook dit jaar is er weer een rondje Gendt/Doornenburg voor de groepen 7 en wel op woensdag 17 
mei. Over de indeling van de workshops zijn ouders al ingelicht.  

Snuffelen in groep 3 

We gaan in totaal 10 dinsdagmiddagen met alle kinderen uit de groepen 2 “snuffelen” in de groepen 
3. Op deze wijze maken we de overgang van groep 2 naar groep 3 makkelijker. 
 
We starten met de methode kern start Veilig Leren Lezen: ‘Mijn Klas’ en met wat rekenactiviteiten. 
De kinderen maken kennis met materialen van groep 3, een werkboekje, een woorddoosje etc. 
 
De verschillen in leesvaardigheid bij kinderen in één en dezelfde groep kunnen enorm zijn. 
Sommige kleuters kennen al veel letters en cijfers. Ze willen graag leren lezen en rekenen. 
 
Wij willen een doorgaande lijn zodat we tegemoetkomen aan de lees- en rekenontwikkeling van ieder 
kind. Deze lees- en rekenontwikkeling start al in groep 2 met het aanleren van letters en cijfers. 
 
Met behulp van het digibord en de methode veilig leren lezen wordt de kinderen stap-voor-stap de 
lees- en rekenvaardigheid bijgebracht. 
 
Op deze middagen gaan de kinderen uit groep 3 weer even naar groep 2 om samen met de groep 1 
kinderen daar te werken/spelen. 

Groepen 8  

Al onze kinderen van groep 8 zijn ingeschreven in het voortgezet onderwijs. De onderwijskundige 
rapporten zijn ingevuld en naar het VO verstuurd. De warme overdrachtsgesprekken zijn volop aan 
de gang. We vinden het belangrijk daar de tijd voor te nemen om de kinderen zo goed mogelijk te 
laten starten in het nieuwe schooljaar.   
 
En dan was er deze week de Cito – Eindtoets. Altijd spannend, 
ondanks dat de kinderen al zijn ingeschreven op een school. 
Natuurlijk kan een stukje gezonde spanning geen kwaad.  
 
Na de vakantieweek komt er voor deze groep 8 kinderen altijd 
een bijzondere periode. Eerst het schoolkamp (14, 15 en 16 
juni). Een vreselijk gezellig gebeuren waar we 1 grote groep 8 
ervaren. Het is mooi te zien dat het heel vanzelfsprekend zo 
gaat, ieder jaar weer. 
 
Dan als slot het Eindfeest, Ik ben benieuwd wat er dit jaar voor wordt bedacht. Het is inmiddels wel 
traditie dat talenten van kinderen helder naar voren komen. We laten ons verrassen. 

Klasbord 

Graag willen we jullie mening weten over Klasbord. Binnenkort nodigen we jullie uit om een aantal 
vragen te beantwoorden. Het zou fijn zijn als ouder(s) hierop reageren.  Op deze wijze kunnen we 
ons verbeteren. 
 
 
 
 



Kinderopvangkosten berekenen 

Via de rekentool op de website van De Linge (www.delinge.nl) kunnen jullie nu zelf de kosten voor 
de kinderopvang berekenen en wat jullie mogelijk terugkrijgen van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst vergoedt een groot deel van de kinderopvangkosten. Wat jullie 
uiteindelijk netto gaan betalen voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die jullie ontvangen. De hoogte van de toeslag is weer afhankelijk van het 
aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang, van het belastbaar inkomen en het aantal uren dat 
jullie werkzaam zijn. Om een indicatie te krijgen van de netto maandkosten voor de 
kinderopvang, hebben wij een handige rekentool op de site gezet. Met deze tool kunnen jullie zelf 
berekenen hoeveel de peutergroep of de kinder- of buitenschoolse opvang kost. Ook kunnen jullie 
berekenen hoeveel jullie terugkrijgen van de Belastingdienst. De module is met grote zorgvuldigheid 
samengesteld en geeft een indicatie van jullie kinderopvangkosten. Een officiële proefberekening 
kunnen jullie aanvragen via de Belastingdienst. 

We staan erom bekend dat we heel flexibel zijn in de afname mogelijkheden. Mochten er nog vragen 
over zijn dan kunnen jullie bij het servicekantoor van onze kinderopvang met al jullie vragen terecht.  
Maria Schaars en Marleen Absil zullen u graag te woord staan. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 
8:30 tot 12:30 op telefoonnummer 026-3179933. 

Paasviering  

Ons IKC zag er op zijn paasbest uit. De kinderen hebben hun best gedaan maar ook zeker de ouders 
van de knutselgroep. De basisschoolkinderen zijn deze week onder begeleiding naar de kerk geweest 

waar de kruisweg aan hen is uitgelegd. Dit is een jaarlijks ritueel waar we zolang 
mogelijk van gebruik maken. Donderdag liep er een parmantige paashaas op 
hakken op de onderbouwlocatie. De kinderen hadden er schik in om de verstopte 
eieren te zoeken. 
Op vrijdag was er de gebruikelijke brunch voor de onderbouw en voor de 
bovenbouw nieuw de paaslunch verzorgd door de ouderraad. Mooi al die creatieve 
ideeën om er een gezellig samenzijn van te maken. 
 

Bedankje ondernemers 

Dank je wel Coop en ook jullie ouders voor de jaarlijkse Doekoe actie. De spelmaterialen zijn binnen! 
Nu nog mooi weer om er lekker mee buiten te spelen. 
Dank je wel AH, de groepen 4 zijn weer hartelijk ontvangen om mee te helpen in de winkel. Juf 
Miriam regelt dat al 20 jaar voor de Gendtse scholen. Miriam en AH nogmaals bedankt.  

IKC Sportdag 

Na de vakantie op woensdag 3 mei is er de jaarlijkse Sportdag. Vorig schooljaar is het op 3 locaties 
uitrollen, heel goed bevallen. Vandaar dat we het deze keer weer zo doen. Dat houdt in dat we met 
de allerkleinsten van de woensdagpeutergroep en de groepen 1-2 de sportdag op de locatie aan de 
Schoolstraat houden. De groepen 3 en 4 gaan naar Hulhuizen en de groepen 5 t/m 8 gaan naar 
Sportpark Walburgen. We hebben de tijden aangepast zodat het voor jullie als ouder(s) te doen is 
om de kinderen op de diverse locaties te brengen.  
 
 
 



Studiedag donderdag 4 mei 

Alle kinderen van de basisschool zijn op donderdag 4 mei vrij. Het team evalueert deze dag of we 
met alle verbetertrajecten in de school in de afrondingsfase zijn gekomen.  
Deze dag kijken we ook wat dat betekent voor de plannen van 2017-2018. Met elkaar 
onderwijskundig inhoudelijk aan de slag om de juiste keuzes te maken. In de laatste nieuwsbrief, de 
Nieuwsbrief Extra, die tegen het einde van juni uitkomt, informeren we jullie over deze dag. 
Aansluitend deze studiedag een lang weekend. 

Herdenking 4 mei ‘Tuin van de vrijheid’  

Stichting De Tuin van de Vrijheid heeft als doel alle basisscholen van de 
gemeente Lingewaard te betrekken bij de Dodenherdenking op 4 mei. 
Door allerlei activiteiten willen ze kinderen stil laten staan bij de vrijheid 
waarin zij mogen leven. 
 
Op dit moment nemen basisscholen uit Bemmel, Gendt en Haalderen deel aan het project “Tuin van 
de Vrijheid”. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat ook de basisscholen van Huissen, 
Doornenburg en Angeren deel gaan uit maken van het project. 
 
Alle deelnemende basisscholen beginnen al vanaf februari met het project “Tuin van de Vrijheid’ en 
de kinderen komen in de periode tot 4–5 mei veelvuldig samen. Daarnaast bezoeken zij 
Bejaardenhuizen of Verzorgingshuizen om hier samen met nog levende oorlogsgetuigen van 
gedachten te wisselen over oorlog en vrede. 

Schoolreisje basisschool/ Feest peuters 

Dit jaar geen IKC-feest voor allen. Wat dan wel? Een peuterfeest op locatie voor alle peuters en een 
schoolreis met 3 verschillende locaties. De kinderen zijn nu al reuze nieuwsgierig, waar zal de reis 
per bus naar toe gaan?? De laatste puntjes worden door de organisatoren op de i gezet.  
Voor de peuters ligt er ook al een mooi uitgedacht plan klaar. 

Teamwetenwaardigheden 

Meneer Jan-Willem is inmiddels weer volledig hersteld van zijn hernia operatie. 
 
Juf Stefanie is er nog even niet op de maandag. Tamara Onnink vervangt haar deze dag. 
 
Juf Leonie is er op de woensdag tot en met vrijdag. Op de maandagen en de dinsdagen is Anouk 
van den Brink er. Een aantal keren juf Anita op de maandagen. 
 
Het zwangerschapsverlof van juf Yvonne gaat per 5 juni a.s. in. Dus woensdag 31 mei a.s. is de 
laatste werkdag voor Yvonne. We zijn op zoek naar een invaller. 
 
Nu eerst een weekje vakantie! 
 
Ik wens jullie allen een fijne, gezellige week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Betty van de Logt 



Informatie vanuit BSO 

Tijdens al die weken met prachtig weer zijn we natuurlijk heel veel buiten geweest. De oudere 
kinderen regelen soms zelf vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen op het plein. Erg gezellig. 
We hebben een klein beetje tijd besteed aan Pasen. Op de Donzige Duck bende staat een ‘beestjes 
bak’ en zijn er zaadjes geplant. Op allebei de groepen is er cake gebakken en Levi en Bart hebben 
eiersalade gemaakt. Het was erg lekker op de crackers. 
 
Dinsdag- en donderdagmiddag, in de laatste week voor de vakantie, doen we de BSO-koningsspelen. 
We proberen er een oranje tintje aan te geven en doen allerlei estafettespelletjes met twee groepen 
door elkaar heen. We hebben elke dag even geoefend op het dansje van OKIDO….het liedje van 
‘kinderen voor kinderen’ voor de koningsspelen. 
 

  



 

IKC-raad 

Verslag IKC-Raad vergadering        23 maart 2017  

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het korte verslag 
van de vergadering: 
 
Welkom: 
We heten Anke Mom van harte welkom als lid van de IKC-raad. Zij zal in haar functie als medewerker bij de 
kinderopvang de IKC-raad komen vertegenwoordigen.  
 
Verkiezingen IKC raad: 
Voor het kinderopvanggedeelte van de IKC raad is het nodig dat er verkiezingen georganiseerd worden. 
Momenteel hebben we vanuit de kinderopvang slechts één lid in de IKC raad. Er moeten 3 leden vanuit de 
kinderopvang in de raad zitten. Er is vanuit de IKC-raad een brief verstuurd naar alle ouders en betrokkenen 
met daarbij de vraag naar nieuwe leden. U hoort hier later meer over van ons! 
 
Klasbord  
Tijdens de vergadering hebben we kort met elkaar gesproken over de voor- en nadelen van Klasbord. De 
meeste ouders die meedoen aan Klasbord zijn tevreden. Het is een kijkje in de keuken van de klas. De raad 
merkt wel op dat er wisselend omgegaan wordt met wat en hoeveel er op Klasbord gezet wordt. Het is een 
extra informatiekanaal, waarbij de leerkrachten zich realiseren dat het niet de enige manier van informeren 
kan zijn.  
 
Effectief vergaderen: 
We hebben met elkaar stil gestaan bij de meest effectieve manier van vergaderen. 
Een aantal punten hebben we doorgenomen en zullen we actief gaan gebruiken. 

 
Reglement oudercommissie kinderopvang  
De wettelijke veranderingen van peuterspeelzaal naar kinderopvang heeft ook gevolgen voor de 
medezeggenschap. Het reglement van de OC van de kinderopvang moet worden aangepast en dit is 
inmiddels Linge-breed opgepakt. Echter, voor het werken in een IKC raad vraagt dit reglement nog wat extra 
aanpassingen. Deze aanpassingen zullen worden besproken met stichting de Linge.  
 
 
De volgende vergadering van de IKC-raad is op 9 mei 2017. 



Informatie vanuit de ouderraad 

 
 
 
 
 

Eén ei……… is geen ei 
Twee ei…… is een half ei 
Drie ei…….  is een paasei 

 
 
Dit jaar stond het paasfeest van IKC de Vonkenmorgen echt in het teken van paaseieren. 
Op de onderbouw heeft de paashaas weer goed zijn best gedaan om lekkere chocolade eieren te 
verstoppen in alle hoeken en gaten. Wat een plezier geeft dat toch. Zowel voor de kinderen als de 
leerkrachten. 

                                                 
 
Op de bovenbouw was dit jaar het spel “Eitje Tik” bedacht. Wat een leuke strijd heeft dit opgeleverd. 
Veel hilarische momenten, opzwepende muziek en een heuse eierkoning. Gefeliciteerd Ties!!!!! 

 
 
Verder hebben alle leerlingen kunnen genieten van een heerlijke paasbrunch/ -lunch. Volgens ons 
hebben we aan alles gedacht en lag er voor ieder wat wils op de vrolijk gedekte tafels. 
 

                                             
 
 
Vlak voor Pasen hebben de leerlingen van groep 7 het verkeersexamen afgelegd. Zowel voor de 
theorie als de praktijk zijn ze allemaal geslaagd. Gefeliciteerd namens de ouderraad!!!!!!! 
 
 
 

http://www.vonkenmorgen.nl/pasen-2017/img_6693/
http://www.vonkenmorgen.nl/pasen-2017/img_6688/
http://www.vonkenmorgen.nl/pasen-2017/img_6656/
http://www.vonkenmorgen.nl/pasen-2017/img_6633/
http://www.vonkenmorgen.nl/pasen-2017/img_6645/
http://www.vonkenmorgen.nl/pasen-2017/img_6650/


Informatie GGD 

 

                              

         
        

  

   

GGD geeft korting op consult voor reisvaccinaties  

  
GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens uw reis. Daarom 
organiseren wij een speciale dag over reisvaccinaties op zaterdag 20 mei van 09.00-15.30 uur. GGD’en werken 
samen om u zo volledig mogelijk te adviseren over uw gezondheid op reis. Persoonlijke aandacht, ook voor 
reizigers met medische klachten, vinden wij belangrijk. Onze gecertificeerde reisadviseurs geven u advies op maat.  
  
We weten dat veel mensen nog altijd ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders 
onbeschermd op reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of Kroatië.   
Ook reizigers die een lange reis gaan maken of bijvoorbeeld op stage gaan naar de  
Afrikaanse westkust of Azië zijn zich niet altijd bewust van de risico´s. Daarom attenderen we u op deze speciale dag met 
korting op het consult voor reisvaccinaties.   
  
GGD Gelderland-Midden opent haar deuren zaterdag 20 mei van 09.00 tot 15.30 uur aan de tijdelijke locatie aan de 
Rietgrachtstraat 49 te Arnhem.   
  
Per persoon betaalt u voor een consult geen € 21,00 maar € 7,50   
Gezinnen betalen voor een consult geen € 48,00 maar € 25,00    

  
                   Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties.  
  
Meer informatie  
Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bellen naar 088 355 51 00. Online een 
afspraak maken kan via www.vggm.nl/reizen Op deze site vindt u ook meer informatie.   
  
GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis!  
  

  
 

 

http://www.vggm.nl/reizen
http://www.vggm.nl/reizen
http://www.vggm.nl/reizen

