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De leerlingenraad stelt zich voor…. 

Genieten van de gendtse natuur met de bso 

nieuw speeltoestel voor de bovenbouwers! 

Elk jaar vinden er veranderingen plaats in de samenstelling van de leerlin-
genraad. Er wordt afscheid genomen van twee groep 8 leerlingen die naar 
het voortgezet onderwijs gaan en dit jaar zijn Ralph en Feline namens de 
twee groepen 5 nieuw in de leerlingenraad gestapt. De andere leden zijn 
Liv, Nienke, Cas, Daphne, Ties en Tess. Toen we met ze in gesprek waren 
vertelden ze dat ze vorig jaar veel verandering hebben kunnen maken in 
het wc gebruik van alle kinderen op school. Ook het scheiden van plastic is 
iets waar ze trots op zijn. Daphne vertelt dat ze hebben afgesproken om dit 
schooljaar te kijken naar hoe we op school zuiniger om kunnen gaan met 
energie. Ze willen samen kijken wat er in beide gebouwen verbeterd kan 
worden. Cas vult aan dat ze hierover een presentatie gaan maken en daar-
mee alle kinderen gaan informeren. Succes met jullie plannen!! 

Zoals we aankondigden in onze vorige nieuwsbrief hebben we op 4 oktober een 
studiedag gehad met alle personeelsleden van stichting De Linge. De dag stond in 
het teken van handelingsgericht werken.  

Als aftrap kregen wij een presentatie van orthopedagoog Peter Mol. Hij heeft meer-
dere boeken geschreven over gedragsproblemen bij kinderen en professioneel lera-
rengedrag. Daarna konden we kiezen uit verschillende workshops. Met de work-
shopleiders van Expertis konden wij dieper ingaan op diverse onderwerpen. Bijvoor-
beeld de fases van groepsvorming, gedrag van kinderen, analyseren van resultaten, 
etc. De nieuw opgedane kennis nemen we mooi mee terug naar ons IKC.                                                          

 

In de herfstvakantie struinen in de polder met de kinderen van 
de BSO. Het ziet er weer heel anders uit dan toen we van de 
zomer op struintocht waren. En hoe leuk is het om met 4 jon-
gens een modderplas tegen te komen.......  We hebben weer 
genoten. Nu afwachten hoe de polder er in de winter uit ziet! 
We hopen nog een tijdje zo door te genieten van het droge 
weer. Als het maar even kan zijn we na schooltijd graag buiten 
met de kinderen. 

Informatie avond voortgezet onderwijs 

Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 7 & 8 hebben wij op maandagavond 27 november weer de jaarlijkse informa-
tie avond georganiseerd. Scholen uit de regio’s Nijmegen, Arnhem & Lingewaard zijn vertegenwoordigd tijdens deze avond. 
Op deze avond kunt u ook gericht vragen stellen over het onderwijs wat zij bieden. Tot dan... 

Het nieuwe speeltoestel op het speelplein van onze bovenbouwers is officieel geo-
pend. Meester Eric heeft dit als afscheidscadeautje geregeld in samenwerking met 
het Rabofonds.  

Nogmaals heel erg bedankt! We gaan ervan genieten de komende jaren... 



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   

 In november staan wij weer op het podium... 
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IKC de Vonkenmorgen 

Wist u dat…. 

Staken: op deze manier hebben wij ons laten zien & horen 

 

Tussen de herfst- en kerstvakantie staan de volgende naschoolse activiteiten gepland: 

"Bakken/koken met plezier met juf Ans & Marleen” voor de groepen 1, 2 & 3.   

"Polder adventure met meneer Willy” voor de groepen 6, 7 & 8. 

“ Tuinieren met de juffen Janny en Petra” voor de peuters. 

Over het inschrijven voor deze activiteiten ontvangt u telkens bericht in de mail. En 
ook nu geldt weer: schrijf niet te vroeg in, want dan kom je op de reservelijst te staan. 

Voor de  herfstvakantie zijn wij met veel plezier in de weer geweest met de Kinder-
boekenweek. Een week waarin de leesbeleving extra aandacht krijgt. Het was weer 
ontzettend leuk om de kinderen van de boven- en onderbouw samen aan de slag te 
zien rondom lezen & het thema griezelen. De creaties die zijn gemaakt, heeft u kun-
nen bewonderen tijdens de druk bezochte tentoonstelling. Bij de boekenmarkt op de 
bovenbouw gingen weer veel kinderen met nieuwe boeken naar huis.   

...juf Yvonne nu nog even fulltime geniet van haar kinderen Jasmijn & Julian en ze van-
af 22 november weer terug is in de klas. ...En we daarom juf Anouk van de Brink heel 
erg willen bedanken voor de wijze waarop zij het verlof van juf Yvonne heeft opgevan-
gen.  

…de groep van meester Willy hun lokaal in een echt spookhuis had omgetoverd? De 
foto’s hiervan staan in de fotogalerij van de Kinderboekenweek op onze website. 

…de luizenmoeders na de herfstvakantie hun rondes weer door de klassen maken. 

…we in alle klassen hebben genoten van de griezelige traktatie van de ouderraad. 

…we al meer dan 800 volgers hebben op onze facebookpagina! En wij dat als een stuk 
waardering zien, dat er zoveel interesse wordt getoond voor de dingen die wij met de 
kinderen doen binnen ons IKC. 

De talentenshows komen er weer aan! Dit jaar vinden 
de talentenshows plaats op de woensdag- & vrijdag 
ochtend in de hal op de onderbouw.  U bent van harte 
welkom vanaf 11.00 uur. 

Wanneer de klas van uw kind aan de beurt is? Dat kunt 
u zien op de kalender hiernaast of op onze website.  

mailto:info@donatushof.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.mn.uio.no%2Fom%2Fsosiale-medier%2F&psig=AFQjCNFcGTFAdJIcSMIwb4UV7TpJ12XYiw&ust=1504426015310712

