
 Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen september             schooljaar 2017-2018 

 

Studiedag team basisschool,  studie avond 0 tot 4 jaar & studiedag stichting de linge 

Wat doen onze allerkleinsten? 

Een nieuw schooljaar met de nieuwsbrief in een nieuw jasje! 
Vanaf nu kunt u elke maand een nieuwsbrief van ons verwachten. 
Zoals u in deze nieuwsbrief zult zien, blikken we af en toe terug en 
kijken we samen vooruit.  

Tijdens de zomervakantie heeft onze kinderopvang natuurlijk ge-
woon doorgewerkt. Hierdoor klonken er toch nog vrolijke kinder-
stemmen in de school.  

In deze eerste weken hebben we niet alleen de kinderen al goed 
leren kennen, maar ook veel ouders mogen ontvangen in onze groe-
pen. Door onze goed bezochte informatie avonden en de kennis-
makingsgesprekken kunnen we samen terugkijken op een mooie 
start van het schooljaar 2017-2018.  

Klasbord app 

Tijdens de informatie avonden is het al genoemd. Klasbord kunt u het handigst gebruiken via de app op uw tele-       
foon. Op die manier bent u op de hoogte van veel dingen die er in de klas van uw kind(eren) worden gedaan.  

Donderdag 24 augustus zijn wij als IKC weer opgestart. Op vrijdag 25 augustus hebben wij met het basisschoolteam ons eerste 
studiemoment gehad. Die dag zijn we vooral praktisch aan de slag gegaan. Het jaarplan 2017-2018 is doorgenomen. We heb-
ben onze doelen van rekenen bekeken en deze meteen zichtbaar gemaakt in de klas. We zijn met SEO (sociaal emotionele 
ontwikkeling) aan de slag gegaan en hebben ons die dag gericht op groepsvormende activiteiten, die we direct de eerste we-
ken in de klas kunnen toepassen. Daarnaast volgen wij dit jaar allemaal een cursus, hoe wij & de kinderen het Prowise digi-
bord optimaal kunnen benutten. Juf Rianne is onze Prowise expert en heeft ons hier het een en ander over uitgelegd.   

Op dinsdag 5 september hebben de pedagogisch medewerkers van onze 0 tot 4 jarigen hun studiemoment gehad. Deze avond 
stonden de volgende onderwerpen centraal: communicatie, de doorgaande leerlijn (om de overgang van peuter naar kleuter 
zo vloeiend mogelijk te laten verlopen). Tevens is er gesproken over Klasbord en naschoolse activiteiten. Want ook voor de 
peuters staan er dit jaar meerdere activiteiten op de planning.  

Op woensdag 4 oktober hebben wij onze volgende studiedag. Dit is de jaarlijkse studiedag met de hele Stichting. Deze dag 
staat in het teken van handelingsgericht werken. U hoort in een volgende nieuwsbrief wat wij als IKC hiervan op hebben ge-
stoken en wat wij hiermee willen gaan doen.  

Na de vakantie zijn er ook bij de allerjongsten volop verhalen over de vakantie met de auto, bus, trein 
of het vliegtuig. Dan komt een thema als voertuigen en verkeer wel heel goed uit. Een echte shovel en 
motor komen voorbij met dit thema en dat is heel spannend en erg interessant. De fiets van de juf 

mag binnen in de kring staan. Leuk is het om te ontdekken wat de kin-
deren allemaal al kunnen benoemen welke onderdelen er zijn en waar 
ze voor bedoeld zijn. Er wordt een heuse wasstraat geknutseld en een 
bezoek gebracht aan de fietsenwinkel. Tot 6 oktober zullen we nog bezig 
zijn met dit thema. Kinderen mogen tijdens een thema altijd iets van 
thuis meenemen wat ermee te maken heeft. Zo kan het kind iets vertel-
len in de kring over het thema  en wordt de wereld van thuis verbonden 
met de peuteropvang. Het volgende thema zal zijn: Onderwaterdieren 
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IKC de Vonkenmorgen 

Locatie Schoolstraat 

Buitenschoolse opvang 

Kinderopvang 

Peuterspeelzaal 

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   

 KINDERBOEKENWEEK 2017  
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Staken 

Naschoolse activiteiten 

Wij openen dit jaar de Kinderboekenweek op 3 oktober 2017 om 13.00 op de onder-
bouw. Het zal een spannend spektakel worden en iedereen is welkom. 

‘Kinderboeken met griezels en engerds” staan centraal in de Kinderboekenweek 
2017. Dat belooft een loei spannende week te worden. Je bent nooit te oud om te 
griezelen. Maar de grens tussen wat lekker griezelig is en wanneer het echt (te) eng 
wordt - de grens tussen fictie en werkelijkheid - ligt voor iedereen anders.  

Het is een uitgelezen thema om de school eng te versieren en allerlei 
leuke knutselopdrachten aan te verbinden maar het draait toch voor-
al om het lezen en het lezen te activeren!  

We beseffen ons dat dit een spannend thema is en er zal op een ge-
paste manier mee om worden gegaan.   

Op de bovenbouw organiseren we weer een boekenmarkt 
en er zal worden samengewerkt met de adoptiegroep. 
Aan het einde van de Kinderboekenweek organiseren we 
op de onderbouw een tentoonstelling. Verdere info volgt 
via de mail. 

Zoals u vorige week in onze brief kon lezen zullen alle leerkrachten van de basisschool 
op 5 oktober staken. We willen daarmee meer aandacht vragen voor het dreigende 
lerarentekort, het verminderen van de werkdruk & het grote salarisverschil tussen 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolbestuur van De Linge onder-
steunt onze staking. De deuren van de basisschool zijn deze dag gesloten.  

Let op: de kinderopvang, de peuteropvang en de BSO zijn op 5 oktober wel geopend. 

Het schooljaar is begonnen dus staan de eerste naschoolse activiteiten ook weer voor 
de deur. Om de jongste leerlingen eerst rustig te laten wennen, starten we met 2 acti-
viteiten voor de bovenbouw. Deze activiteiten zijn:  

 "Meidenfun" voor de meiden van de groepen 5 t/m 8. Start op dinsdag 26 sept                 
(4 weken).          

 "Vis mee met meneer Alwin en JW" voor de groepen 5 t/m 7. Vanaf donderdag 
28 september (4 weken).  

De groepen waren ook dit keer weer snel gevuld! Blijf goed letten op de inschrijftij-
den, want te vroeg inschrijven betekent dat je op de reservelijst komt te staan… 

 

Ontwerpwedstrijd sjors sportief & creatief 

Oh wat zijn we trots dat het ontwerp van Annelieke uit groep 8 is geko-
zen als één van de 7 genomineerden van de tekenwedstrijd van Sjors 
sportief & Sjors creatief. Door de vele stemmen is Annelieke uiteindelijk 
tweede geworden met haar ontwerp! Omdat de organisatie haar teke-
ning zo mooi vindt, wordt deze gedrukt op de achterzijde van het boek-
je dit jaar. Op 10 oktober worden de boekjes bij ons op school afgele-
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