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Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…  

Warme voetjes op de opvang 

Voorleeskampioen 2017-2018 is…. 

Beste allemaal en natuurlijk vooral alle kinderen! 

Nu ik weer in Nederland ben, heb ik weer enorme zin om naar De Vonkenmor-
gen te komen. Ik zal proberen om zoveel mogelijk pieten mee te brengen en 
hopelijk gaat er dit jaar niets mis. Het zou leuk zijn als er ook dit jaar weer veel 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en andere mensen komen kijken op het 
schoolplein op dinsdag 5 december. Tot dan!                                                                                                                                            
Met vriendelijke groet,                                                                                                    
De Sint 

Door het jaar heen blijven wij ons allemaal scholen. We volgen cursussen, opleidingen & workshops. Om u hiervan een idee te 
geven staan hieronder wat voorbeelden van de afgelopen weken. 

Zo hebben twee leerkrachten een kunst- en cultuurdag gehad met alle cultuurcoördinatoren van diverse stichtingen waaron-
der stichting De Linge. Een bijzonder moment op de dag was dat ze werden toegezongen door onze oud-leerling Floor.  

Twee anderen zijn naar de cursus ‘Rouw op je dak’ van Medilex geweest. Centraal stond de vraag hoe kinderen met rouw om-

gaan & hoe gezinnen begeleid worden die te maken krijgen met ernstige ziektes.  

Een aantal collega’s die met onze kinderen van 0 tot 4 jaar werken, zijn bezig met de her-certificering voor Startblokken. Ook 

volgen ze samen het 3F niveau voor Taal waar iedereen aan moet voldoen.  

Om de aansluiting op het Voortgezet Onderwijs zo goed mogelijk te hebben, gaan wij jaarlijks naar de bijeenkomsten die hier-

over worden georganiseerd. Zo blijven wij op de hoogte van de veranderingen op de VO-scholen en de mogelijkheden voor 

kinderen.  

Twee andere medewerkers volgen een babytraining waarbij zij voor ons IKC op de hoogte worden gehouden van de nieuwste 
inzichten over het werken met baby’s.   

En zo heeft juf Rianne deze week ook al de eerste certificaten uit kunnen delen aan collega’s die de opdracht hebben gemaakt 
en behaald voor de Prowise cursus voor het digibord. 

 

  

Het thema onderwaterwereld is na veel plezier afgesloten en de groepen maken zich 

klaar voor het grote sinterklaasfeest.     

Samen met Sinterklaas heeft de winter zijn intrede gedaan en buiten is het guur en nat.  

Daarom willen we graag de kinderen van de ieniemieniebende slofjes aandoen binnen. 

We zullen ook de blauwe hoesjes voor de schoenen klaar leggen om de vloer zo schoon 

mogelijk te houden. Ook de kinderen van de oscarbende die nog lekker gaan slapen       ’s 

middags willen we slofjes aan doen als zij over de gang naar de slaapkamer lopen.  Het 

zou fijn zijn als de namen in de sloffen staan zodat we ze niet door elkaar halen. 

De nationale voorleeswedstrijd is één van de projecten waarmee wij op school de leesbevordering stimuleren. De kinderen uit 
de groepen 7 & 8 kunnen deze week in hun klas meedoen aan de voorrondes van deze voorleeswedstrijd. Nadat er uit elke 
groep een winnaar is vastgesteld, zullen de 4 finalisten nog een keer het door hun gekozen stuk voorlezen aan de complete 
bovenbouw. Op dat moment zal een jury bepalen welke leerling de voorleeskampioen 2017-2018 van ons IKC zal zijn. Hierna 
volgt voor deze kampioen een regionale ronde & nog eventuele vervolgrondes.  



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   

 Mare & Sanne blikken terug op hun talentenshow 

December 2017 
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Kom ook in actie voor ‘Actie schoenmaatje’ 

High-tea op de Coole bende 

Sinterklaasviering 

Groep 1/2 vrij                          

vergadering IKC–raad     

vergadering  GMR & 

vergadering OR                          

Kerstviering 

Om 12.00 uur uit; 

start kerstvakantie                                

IKC de Vonkenmorgen 

Wist u dat….. 

Een klein voorproefje op de kerstviering…. 

 

Ook dit jaar doen wij weer graag mee aan de actie schoen-
maatje. We doen dit nu al meer dan 20 jaar. Kinderen in   
Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toi-
letartikelen en speelgoed voor kinderen op scholen, in wees-
huizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straat-
kinderen. Juist in deze periode van het jaar vinden wij het 
mooi om met de kinderen iets te doen voor anderen. Laten 
we samen de kinderen stimuleren om een doos te versieren 
en gevuld op school te brengen! Op 6 december worden de 
gevulde dozen weggebracht. 

Voor meer informatie kijk op: www.edukans.nl 

...er door de groei van basisschoolkinderen op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag 
steeds meer gebruik wordt gemaakt van het BSO lokaal apart van de peuteropvang. 

...de ouderraad terugkijkt op een fijne organisatie van het nationaal schoolontbijt. Dat 
de samenwerking goed verliep tussen Stichting Nationaal Schoolontbijt, de ouderraad 
en de teamleden. Boven de kalender hiernaast twee fotootjes van deze ochtend. 

...we helaas af en toe kinderen hebben die tijdens het buitenspelen op het schoolplein 
onder de hondenpoep komen te zitten. Daarom willen wij vragen de honden buiten 
het schoolplein te houden. 

… de ouderraad een positieve kascontrole heeft gehad. Het financieel jaaroverzicht 
2016-2017 ligt ter inzage bij Diana op kantoor op de onderbouw. 

...wij heel veel wc rolletjes kunnen gebruiken de komende twee weken. Spaart u mee? 
De kinderen kunnen ze afgeven aan hun eigen leerkracht. Alle bovenbouw kinderen 
mogen na Sinterklaas een glazen potje meenemen naar school met een waxine lichtje 
op batterij. 

...de groepen 7 dit jaar het verkeersexamen op 5 april 2018 hebben. Dit is pas geleden 
landelijk nog aangepast. Wij passen de datum in onze kalender ook aan, noteert u het 
thuis ook alvast? 

 

Wij zijn Mare en Sanne en wij hebben de talentenshow 
gepresenteerd op woensdag 8 november 2017. We von-
den het leuk om het een keertje te presenteren. De kin-
deren hebben het goed gedaan en hebben mooi gedanst 
en gepresenteerd. Er waren veel vaders, moeders, opa’s 
en oma’s. Het was een leuke talentenshow. 

De kerstcommissie is alweer druk geweest. Dit jaar vieren we kerst met een diner in 
de klas en daarna een sfeervolle viering in de kerk.  De jeugdband van de Schutterij 
wil onze viering begeleiden met gezellige kerstliedjes, daar zijn we erg blij mee! De 
viering wordt verzorgd door jong & oud! Als ouders/verzorgers bent u uiteraard wel-
kom in de kerk. Wij hebben er al zin in! Verdere informatie volgt de komende weken. 

Heerlijk na schooltijd op de BSO samen aan tafel. Gezellig met z'n 
allen aan de lange tafel met veel lekkere dingen en thee uit een 
deftige theepot. Iedereen mocht zelf iets lekkers meenemen; zelf-
gemaakt of gekocht. Er was veel keus en bijna alles was op. Het 
idee voor de high-tea kwam van de kinderen zelf, dat maakt het 
extra leuk. 
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