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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn we weer allemaal fris opgestart. Achter ons latend een periode van hard 
werken, rapporten, driehoekgesprekken en het adviesgesprek Voortgezet Onderwijs. De week voor 
de vakantie zijn we in de juiste stand gezet om samen met elkaar het Carnavalsfeest te vieren. Deze 
keer weliswaar zonder optocht, wat veel stof heeft doen opwaaien. Uiteindelijk was het merendeel 
van jullie tevreden over het aangeboden programma. Soms moet je weer eens iets doorbreken om er 
later beter van te worden. De ouderraad heeft voor een mooie impressie gezorgd om nog even na te 
kunnen genieten. 

Thema Dieren 

De kinderen van 0 tot 8 jaar zijn gestart met het thema Dieren. 
Alle groepen zijn hier op eigen wijze mee aan de slag om mooie werkstukken te maken. We gaan er 
een heuse tentoonstelling van maken in de hal. 
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Open dagen 

Donderdagavond 9 maart a.s. zetten we de deuren van de Vonkenmorgen open voor belangstellende 
nieuwe ouders. Op vrijdagochtend 10 maart komen dan vaak dezelfde ouders met hun kinderen nog 
een kijkje nemen om de school in praktijk te zien.  

Naschoolse activiteiten 

Op ons IKC is het fijn dat er voor alle kinderen een naschools aanbod is vanaf 3 jaar. De activiteiten 
zijn vanaf 14:45 tot 16:00 uur. 
 
Onderwerpen die we hebben zijn o.a. dansen met peuters, de polder in, koken bij de Klok, koken 
met jongere kinderen, goochelen, meidenfun, sport en beweging etc.  

Boomfeestdag/excursies 

De nationale boomfeestdag is op woensdag 22 maart. Hier kunnen wij dit jaar helaas niet aan 
meedoen. De groepen 8 hebben een volle agenda tegenwoordig. Op 7 maart zijn ze naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam geweest.  
Op 22 maart gaan ze naar de Vereniging in Nijmegen. Groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd bij het 
Gelders orkest in de Vereeniging te Nijmegen. 
De leerlingen gaan meedoen aan de muziekvoorstelling Couscous & kaas. Een swingend en 
spannend concert rondom een prachtig verhaal, waarin leerlingen zelf actief deelnemen! Verteller 
Eric Robillard neemt ze mee om samen met andere leerlingen van basisscholen en Het Gelders 
Orkest, dit concert te beleven. Ze zingen, dansen, maken geluidseffecten en spelen bodypercussie -
ritmes. Zo zijn ze medemuzikanten in het concert!  

Talentenshows 

Binnenkort is het weer zover, de talentenshows op 22 en 29 maart en op 5 april. De voorbereidingen 
zijn al opgestart. We hopen natuurlijk dat jullie er ook weer bij zijn om te genieten van het 
programma dat de kinderen en de leerkrachten hebben bedacht. Fijn dat we daarvoor in Providentia 
op het toneel mogen. Groep 7b zal niet op 22 maart mee doen met de talentenshow i.v.m. met 
eerder genoemde uitje. Zij sluiten op 29 maart aan bij de andere groepen. 

Schoolfotograaf 

In week 14, maandag 3 t/m vrijdag 7 april 
worden alle kinderen van ons IKC op de foto 
gezet. Er volgt nog een aparte brief met 
uitgebreide informatie en natuurlijk de kosten van 
de foto’s. 

Verkeersexamen 

Op donderdag 6 april maken alle leerlingen van groep 7 in Nederland het theoretisch 
verkeersexamen. De week daarna gaan we beoordelen of het geleerde ook goed in praktijk er uitziet. 
Beide scholen organiseren dit samen.  
 
 



Schoolvoetbal 

Ieder jaar is het weer spannend om mee te doen met het schoolvoetbaltoernooi. Gaan we wel door 
of niet voor de volgende ronde? 
 
De jongens bijten de spits af op woensdag 5 april. De meisjes zijn op 12 april aan de beurt. 
We wensen hen allen veel succes en vooral veel plezier toe. 

Paasviering 

Ook dit jaar organiseert de ouderraad in overleg met ons een heerlijk paasontbijt. In 
iedere groep hebben we het die ochtend over wat Pasen eigenlijk betekent en voor 
de jongsten onder ons, houden we het op lente, bloei, groei, ontwikkelen etc. In de 
week voor Pasen brengen we ook altijd een bezoekje aan de kerk waar we ook een 
toelichting op het Paasfeest krijgen. De kinderen zullen jullie er zeker over vertellen. 

Cito groepen 8 

Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april wordt er de Cito Eindtoets groep 8 afgenomen. De 
kinderen hebben het advies voor het Voortgezet Onderwijs al op zak. Het kan alleen nog maar beter 
worden voor sommige kinderen. Als de scores hoger uitvallen gaan we ouders, kind en school om de 
tafel van wat wenselijk is. We gaan allemaal voor het beste voor ieder kind. 

De donzige Duck bende en de Coole bende 

Voor schooltijd is het al reuze gezellig bij beide bendes. De groep die er gebruik van maakt groeit 
nog steeds. Bijna altijd zijn er 2 leidsters voor nodig. 
 
Na schooltijd gaan we door met de opvang van de kinderen van 4 tot 13 jaar. Door het gebruik van 
‘Klasbord’ krijgen jullie nu meer mee van wat er zoal gaande is op de BSO.  
Wil je het een keertje uitproberen? Dat kan middels de tegoedbonnen die we uitgeven tijdens de 
openavond 9 maart en de openochtend vrijdag 10 maart.  

Nieuwe middaggroep peuteropvang 

Graag willen we jullie informeren dat we deze week zijn gestart met een extra dinsdagmiddag groep 
op de Elmobende met Mariëlle Kregting. 
 
Omdat wij nog steeds groeiende zijn, willen wij op deze wijze werken aan het terugdringen van de 
ontstane wachtlijst. Indien er nog veel animo is voor deze middag, gaan we de afweging maken om 
een 2e leidster in te zetten. 

Verkeersveiligheid  

Ik weet dat een lastig item is, maar er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties 
rondom de school. Er wordt in de bochten geparkeerd, op of net voor het 
zebrapad, we zien zelfs met regelmaat mensen precies voor de poort stoppen om 
hun kind af te zetten, en er wordt zelfs aan de andere kant van de straat 
geparkeerd om maar zo dicht mogelijk bij de poort te staan.  
Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ons IKC een veilige plek voor jullie kind is ook 
net buiten het gebouw. 



Klasbord 

In augustus zijn we gestart met Klasbord in de groepen. Tot nu toe horen we van jullie als ouder 
alleen maar positieve geluiden. De geluiden zijn zo positief dat we ook bij de kinder- en 
peuteropvang het op gaan starten. Zo krijgen jullie als het ware een kijkje in de keuken van ons IKC. 

Driehoekgesprekken 

Inmiddels hebben we 2 rondes achter de rug van de driehoekgesprekken. Het startgesprek in 
september en de driehoekgesprekken in februari. Voor de groepen 1 en 2 hebben we tussentijds al 
bijgesteld en zijn het 10-minuten gesprekken geworden.  
De doelen van deze gesprekken waren o.a. de betrokkenheid van ouders vergroten en niet over 
maar met de kinderen te praten. Om zo de kinderen meer eigenaar te maken over het eigen leren.  
 
We zijn benieuwd wat jullie van de nieuwe werkwijze vinden. Graag de positieve en negatieve 
opmerkingen mailen naar d.scholten@delinge.nl. 
We vernemen ook graag iets over de wijze van inschrijven. 
 
Dank jullie wel alvast voor de reacties! 
 
 

Teamwetenswaardigheden 

Jan-Willem Lentjes is aan de betere hand. Aanstaande maandag start hij op therapeutisch basis 
van 8:00 tot 10:00 uur in de groep. Het is de bedoeling om per week te kijken of het uitgebreid kan 
worden. Meneer Jan zal de rest van de tijd aanwezig zijn.  
 
Leonie Scheers breidt haar uren voor de groep steeds meer uit. Dit is een positieve ontwikkeling. 
Anita van der Hijden en Anouk van den Brink zijn er ook voor groep 6b. 
 
 
Hopende jullie weer voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Betty van de Logt 
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Nieuws vanuit de BSO 

 

Lotte vertelt: 
We hebben vlinders gemaakt en we maken heel veel grapjes. We spelen heel leuk met elkaar en we 
zijn lief voor elkaar. Dat hoort erbij, lief voor elkaar zijn. We hebben ook geschminkt en ik was Elsa 
geworden. We beginnen al een beetje met Lentedingen maken. Ik zag buiten bloemetjes en zei: “nu 
begint de lente een beetje.” 
 
Inderdaad, Lotte heeft het goed verteld. Nu de carnaval erop zit werken ook wij in het thema dieren 
en natuurlijk wordt het Lente. 
Er worden ook graag spelletjes gedaan. ’s Morgens vroeg wordt het monopolyspel al vaak gepakt 
maar ook wordt er ‘adders en ladders’ gespeeld. Daar hebben we heel veel lol mee want wie mag er 
omhoog met de ladder en wie glijdt er weer naar beneden langs de adder. In de ‘coole bende’ zijn 
we ook regelmatig aan het sjoelen, soms wel met de hele groep! We houden dan echt 
sjoelkampioenschappen….. 
 
Klasbord werkt ook! We hopen dat veel ouders zich aanmelden. De code hangt bij de deuren van de 
BSO-lokalen. 
  

 
 
 



 

IKC-raad 

Verslag IKC-Raad vergadering       18 januari 2017  

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het korte 
verslag van de vergadering: 
 
Begroting: 
De kinderopvang is bij ons ingetrokken en maken ook gebruik van de energie van school. Zij betalen daarvoor 
wel een tarief inclusief gas, water, licht. Als school moeten we ook in het algemeen letten op onze energie. 
Ook moeten medewerkers rekening houden met een minder groot budget voor extra leermiddelen. De 
onderbouw krijgt een opnieuw ingerichte aula en op de bovenbouw is de koffiekamer verplaatst naar een leeg 
lokaal waardoor er een gemeenschappelijke ruimte ontstaat waar kinderen kunnen samenwerken/optreden 
etc. Dit zorgt ervoor dat de begroting dit jaar niet sluitend is.   
 
GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Linge): 
De aansprakelijkheid was deze keer het onderwerp van de vergadering. De raad heeft dit nader bestudeerd 
en doorgesproken en vindt dat dit goed geregeld is. De volgende vergadering is het onderwerp ICT-beleid.  
 
Jaarplan 2016-2017: 
De directie geeft een samenvatting over het jaarplan. Hieronder de belangrijkste punten: 

 We moeten kinderen voorbereiden op een toekomst waarbij wij ook niet weten hoe dat eruit zal gaan 
zien. We proberen hierbij de leerkrachten zo goed mogelijk voor te bereiden. 

 HGW (handelingsgericht werken): nu zijn het nog groepsplannen en overzichten. We moeten hier een 
andere weg in vinden en zijn met het team dit tijdens studiedagen aan het bespreken en uitzoeken. 

 Kwaliteitszorg: vanuit Stichting de Linge is er een audit gestart waarbij medewerkers scholen gaan 
bezoeken en daarbij hun expertise en adviezen zullen uitspreken richting de desbetreffende.  

 
Adviserende brief over de nieuwsbrief: 
De IKC-raad heeft een adviserende brief gestuurd naar de directie betreffende de nieuwsbrief. Daarbij kwam 
vooral naar voren dat we de nieuwsbrief nu erg lang vinden en hem graag wat vaker zouden willen. De directie 
legt uit dat het doel van de nieuwsbrief is om ouders te informeren en daarbij vooruit te kijken. Ze heeft zich 
daarbij laten adviseren door een communicatie/ICT-medewerker van Stichting de Linge. Ze wil zichzelf graag 
eerst verder door ontwikkelen en kijkt aan het einde van het jaar wat er bereikt is en of het nu nog nodig is om 
op het advies van de IKC-raad in te gaan.  
 
De volgende vergadering van de IKC-raad vergadering is op 23 maart 2017.  



 

Informatie vanuit de ouderraad 

 
Wat een geweldig carnavalsfeest hebben we beleefd bij IKC de Vonkenmorgen! 
In de weken voorafgaand aan het carnaval is er al uitgebreid aandacht geschonken aan dit feest. 
Leuke, grappige, bijzondere en originele verkleedpartijen in de klas. En ook hele mooie en feestelijke 
decoraties in de beide schoolgebouwen. Met dank aan onze enthousiaste versiergroep. 
Op vrijdag 24 februari jl. werd het daadwerkelijke feest gevierd. De dag ging van start met een 
modeshow in elke klas. Daarna lekker dansen en hossen op de vrolijke muziek. Op de bovenbouw 
stroomde de gymzaal vol met alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Kort daarna werden ook de 2 
Gendtse carnavalsverenigingen ontvangen. En natuurlijk ook Prins Bram de Stoemper met Daniëlle. 
Ook werd duidelijk dat de president van de Gentenarren dit jaar een heuse collega naast zich had. 
Onze Stefano mocht dit jaar de rol van jeugdpresident van IKC de Vonkenmorgen vervullen. Hoe 
trots kun je zijn……. 
Na wat officiële woorden werd het tijd voor het grote moment. Met mysterieuze muziek en allerlei 
hints werd er een tijdje om de hete brei heen gedraaid. Een nietsvermoedende Prins Bram en prinses 
Daniëlle gaven de gekroonde kikker een kus zodat op dat moment de prins of prinses van IKC de 
Vonkenmorgen tevoorschijn zou komen. En tot hun grote verbazing kwam er een vrolijke, dansende 
en super trotse prins de zaal binnenlopen. Prins Siep het Stoempertje!!!!!! Natuurlijk meteen gevolgd 
door zijn hofdames Lorena en Nina. Het was een plaatje om te zien. De prins en de hofdames waren 
supermooi gekleed. Maar de glimmende gezichten van zowel de jeugdprins als de echte prins maakte 
het plaatje compleet. 
De actie van de leerkrachten van groep 8 was meer dan geslaagd. Siep en zijn oma hebben het 
geheim tot het laatst toe weten te bewaren. ALAAF!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

                                            
 
Na het voorlezen van de proclamatie en het uitreiken van de onderscheidingen is er nog lekker 
samen gehost. En niet te vergeten het officiële optreden van De Vonkenstars. Na weken van oefenen 
konden zij eindelijk hun geweldige dans opvoeren. Daarna hebben de prinsen en de 
carnavalsverenigingen een gezellig bezoek gebracht aan de peuters en kleuters van ons IKC. 
 
 

                                
 
Bij zo’n feestelijke dag kan een lekkere versnapering natuurlijk niet uitblijven. Onze traktaties levert 
bij alle kinderen een glimmend gezicht op. En daar doen we het voor!!!!! 


