
 

 Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen december schooljaar 2017-2018 

Paginagroot in het Gemeentenieuws, dat maak je niet zo snel mee…. 

De naschoolse activiteiten van het afgelopen half jaar!  

Een nieuwsbrief die vooral gevuld is met beeldmateriaal van waarschijnlijk toch echt de meest feestelijke maand van het 
schooljaar. De gebouwen gezellig aangekleed, voorzien van een sfeervol muziekje en veel activiteiten passend bij de thema’s 
Sint & Kerst. Samen met alle kinderen op ons IKC, met u als ouders, met alle mensen die op welke manier dan ook een handje 
helpen op ons IKC, kunnen we terugkijken op een mooie eerste helft van dit schooljaar. Bij deze dan ook een welgemeend 
dankjewel aan een ieder die ons IKC op welke manier dan ook ondersteunt. Of dit nu is met tips, met fysieke hulp, met een like 
op facebook of met een ‘toppie’ op de Klasbord pagina van uw kind. Al deze dingen dragen bij aan wat wij met z’n allen kin-
deren te bieden hebben. Dat maakt ons trots en laat de kinderen zien dat samenwerking veel moois te weeg kan brengen.                 
Wij wensen u allemaal een hele fijne vakantie, met veel gezelligheid & ontspanning.  

Vervanging…. Helaas niet altijd te regelen 

We hebben in de afgelopen maanden inmiddels meerdere keren meegemaakt dat er vanuit de vervangingspool geen invallers 
beschikbaar waren. Gelukkig is het ons tot nu toe gelukt om dit als collega’s onderling op te vangen. Door hier en daar wat te 
schuiven & extra uren te werken hebben we kunnen voorkomen dat groepen moesten worden opgedeeld. We hopen dat we 
ook de komende periode niet al te veel problemen zullen ondervinden van het tekort aan invallers. 

                                                                                                                                                                      
Milad heeft dit nu al voor elkaar gekregen. Een mooi artikel over zijn hobby, zijn passie: teke-
nen. En niet zomaar tekenen, maar portrettekenen. Zowel mensen als dieren tekent hij graag. 
En toen we vorige week nog even samen in gesprek waren, vertelde hij met bescheiden trots 
dat hij zelfs de vraag heeft gekregen om in opdracht iemand na te tekenen. Hoe stoer is dat!? 
Als school hebben wij ook een leuk projectje bedacht om dit talent zichtbaar te maken op de 
bovenbouw. Wordt vervolgd... 

Kerstgedachte verspreiden, In Gendt en verder... 

Dit jaar is het de 5e keer dat de leerlingen van de groepen 8 een gedeelte van de sfeervolle kerstviering voor 120 ouderen bij 
de Gendtse Ouderenvereniging in Providentia hebben verzorgd. Ze hebben een modern kerstverhaal opgevoerd. Ook ontvin-
gen alle aanwezigen een kleine, zelfgemaakte kerstwens. De kinderen van de groepen 6 hebben kerstkaarten geschreven & 
verzonden naar de Nationale Ouderenbond. Deze worden door het hele land verspreid.  



Locatie Schoolstraat 

Buitenschoolse opvang 

Kinderopvang 

Peuteropvang 

Basisschool groep 1 t/m 4       

Schoolstraat 1 

 0481-421371 

Locatie Nijmeegsestraat                

Basisschool groep 5 t/m 8 

Nijmeegsestraat 3 

0481-421298 

 IKCdevonkenmorgen@delinge.nl 

Kijk ook op www.vonkenmorgen.nl 

& volg ons IKC op   

Januari 2018 
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Kerstvakantie                                                

Proosten op het      

nieuwe jaar! 

Start afnameweken                  

midden cito’s                                  

Groepen 1/2 vrij 

Adviesgesprekken 

IKC de Vonkenmorgen  

Door een goede samenwerking tussen medewerkers, ouderraad,  oudercommissie, 

versiergroep en alle andere enthousiaste betrokkenen hebben we deze feesten weer 

kunnen realiseren. Super fijn hoe we dit samen elk jaar weer voor elkaar krijgen! Om 

het nieuwe jaar straks goed te starten heeft de ouderraad alweer voorbereidingen 

getroffen voor een mooie toast op het nieuwe jaar…. Op naar een leerzaam 2018! 
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