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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

  
De vakantie zit er weer op. We hopen dat jullie allen een fijne ontspannen tijd samen hebben gehad. 
Even een tijd van ontspanning om weer op te kunnen laden voor het nieuwe schooljaar 2017-2018. 
Als team zijn we er weer klaar voor om de kinderen woensdagochtend te ontvangen. 
 

Ontvangst onderbouw 

We vragen jullie om met de kinderen mee naar binnen te komen. Even gezellig de klas in om elkaar 
als groep na 6 weken weer te zien. En even nog aan de hand van vader of moeder omdat het zo’n 
eerste dag toch best wel wennen is. Tegelijkertijd is de leerkracht er om even kennis met jullie te 
maken. Nadat alle ouders zijn vertrokken, wordt er op het nieuwe schooljaar 2017-2018 geproost. 
 

Ontvangst bovenbouw 

Dit jaar ontvangen de meesters en juffen de kinderen op het schoolplein. Per groep gaan we naar 
binnen om samen het nieuwe schooljaar in te luiden, er even op te proosten.  

NIEUWSBRIEF START IN FO 
  

  

      
      
  Jaargang 12 , nieuwsbrief 1 

  
   

Vrijdag 25 augustus 2017       



Als ouders zijn jullie vanaf 12.00 uur welkom op de bovenbouw en om even te zien waar jullie kind 
zit en tevens nader kennis te maken met de leerkracht.  
 
Hieronder lezen jullie over diverse onderwerpen waarvan we denken dat het handig is nog even 

onder jullie aandacht te brengen.  

 

IKC tijden 

  

Nog even alle tijden van ons IKC op een rijtje:  

Tijd  KOV  VSO  BSO  Peutergroep 

ochtend  
Peutergroep 

middag  
Groep 1-4  Groep 5-8  

Maandag  7.00-19.00  7.00-8.30  14.30-19.00  8.30-11.30  12.15-14.45  8.30-14.30  8.30-14.30  

Dinsdag   7.00-19.00  7.00-8.30  14.30-19.00  8.30-11.30  12.15-14.45  8.30-14.30  8.30-14.30  

Woensdag  7.00-19.00  7.00-8.30  12.00-19.00  8.30-11.30    8.30-12.00  8.30-12.15  

Donderdag  7.00-19.00  7.00-8.30  14.30-19.00  8.30-11.30   12:15-14.45 8.30-14.30  8.30-14.30  

Vrijdag  7.00-19.00  7.00-8.30  12.00-19.00  8.30-11.30    8.30-12.00  8.30-14.30  

  

En om vergissingen te voorkomen nog even het vakantierooster!  

Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie:   16 oktober t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie:   25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie:  12 februari t/m 16 februari 2018 

2e Paasdag:  2 april 2018 

Koningsdag   27 april 2018 

Meivakantie:  30 april t/m 11 mei 2018 

2e Pinksterdag:  21 mei 2018 

Zomervakantie:  9 juli t/m 17 augustus 2018 

Studiedag  

Woensdag 4 oktober a.s. Studiedag De Linge - Alle kinderen vrij (ook kinderopvang, peuteropvang 

en buitenschoolse opvang) 

 

Brengen en halen  

De kinderen van de peuteropvang en de groepen 1-2 kunnen vanaf 8.20 uur naar het lokaal 

gebracht worden, vanaf die tijd zijn de leidsters en leerkrachten ook aanwezig. Bij het naar huis gaan 

worden de peuters in de groep opgehaald en de kleuters op het schoolplein.  

In de groepen 1-2 waren jullie altijd gewend om jullie kind voor aanvang van de les in het lokaal te 

brengen. In de groepen 3 gaat dit anders. De kinderen komen op school en blijven buiten spelen op 

de speelplaats. 

Een eventuele rugzak of tas houden ze bij zich. Jullie kunnen dan daar afscheid nemen, zodat jullie 

kind kan gaan spelen met andere kinderen. 10 minuten voor aanvang van de school loopt een 

leerkracht buiten. Deze leerkracht, geeft als de zoemer is gegaan, een teken dat de kinderen naar 

binnen mogen. Dan pas hangen ze de tassen en jassen op.  



Na schooltijd kunnen jullie, je kind opwachten bij de speelplaats. De kinderen plaatsen hun fiets in 

de fietsenstalling van hun groep. 

Veiligheid rondom de school 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe kans om weer eens aandacht te hebben voor de 

verkeersveiligheid. School gaat samen met de wijkagent en een ouder kijken hoe we het voor elkaar 

kunnen krijgen om het veiliger voor onze kinderen te maken. Daar hebben we ook jullie voor nodig. 

Binnenkort horen jullie er meer over. 

Contact met een medewerker van het IKC  

Mochten jullie een gesprek willen hebben met de leidster of leerkracht van jullie kind, dan kan dit na 

15.00 uur. Het is handig om van tevoren een afspraak te maken.  

Iedere medewerker heeft een eigen e-mailadres. De leidster of leerkracht van jullie kind mailen om 

een afspraak te maken of om een mededeling te doen. Vragen of zorgen over jullie kind nemen we 

altijd serieus en zullen dit in een gesprek samen bespreken, dit 

gebeurt dus niet via de e-mail.  

Contact met ouders  

Nieuwsbrieven, uitgaande brieven zullen via de e-mail worden 

verzonden. Deze zijn altijd terug te lezen op onze website. Informatie 

rondom de klas volgt ook via Klasbord. 

Het 10 uurtje, lunchen, gezond en milieubewust  

Een nieuw schooljaar, een frisse start en goede voornemens. Samen met jullie willen we gezond 

gedrag bevorderen en het milieubewustzijn van de kinderen ontwikkelen. 

We zouden het daarom fijn vinden dat de kinderen bij het 10 uurtje fruit eten. We gaan ervan uit dat 

de kinderen een gezonde lunch meekrijgen.  

Met het oog op het milieu hebben we graag dat drinken in een beker meegaat en eten in een 

trommel. Het is wel verstandig om de bekers en trommeltjes te voorzien van naam.  

Kijkochtend  

Voor kinderen is het leuk om jullie te laten zien wat ze zoal in de groep doen. Hiervoor hebben we in 

de groepen 3 t/m 6 kijkochtenden. Op de website en op klasbord zal per groep de data voor de 

kijkochtenden komen te staan.  

Verjaardagen  

Uiteraard vieren we de verjaardag van de kinderen in de groep. Neem van te 

voren even contact op met de leidster of leerkracht wanneer de verjaardag 

gevierd wordt. Op de peuteropvang vieren we de verjaardag aan het einde 

van het dagdeel.  

De groepen 1-2 vieren ’s morgens om 8.30 uur de verjaardag. Jullie zijn daarbij van harte welkom. 

De kinderen van de groepen 1-2 gaan met de traktaties ook naar de juffen en meesters van groep 1-

2. Voor de kinderopvang kunnen jullie samen met de leidster passende afspraken maken. 

Bij de groepen 3 mogen de ouders nog aanwezig zijn. De kinderen gaan dan niet meer langs de 

juffen en meesters.  



Gymmen  

De kinderen van groep 1-2 gaan wekelijks enkele keren gymmen. Voor deze lessen adviseren wij 

ritmiek schoentjes. Deze schoentjes blijven op school.  

De groepen 3 t/m 5 gymmen 2 keer per week (Nijmeegsestraat). De groepen 6 t/m 8 zullen 1 keer in 

de week gymmen (Walburgen). De kinderen gymmen dan ook in sportkleding met sport/ 

gymschoenen. Na afloop van de gymles douchen we vanaf groep 4. Indien dit niet mogelijk is dan 

ontvangen we graag een briefje of een mailtje.  

Gevonden kledingstukken 

Regelmatig vinden wij kledingstukken op de gang. Deze worden door ons 

verzameld in een mand. Op de locatie Schoolstraat staat deze bij de 

koffiekamer. Op de locatie Nijmeegsestraat in de bak bij de ingang. 

 

Luizenbrigade 

Alle ouders heel hartelijk dank voor het bijna geruisloos screenen van de kinderen. Een heerlijk 

gevoel dat we dit helemaal aan jullie kunnen overlaten. Er zijn geen excessen, we zijn vaak luisvrij. 

We wensen weer zo’n luisvrij jaar. Dat kan alleen dankzij jullie inzet. Nogmaals dank je wel allemaal 
en we zien jullie aankomende week graag! 

Informatieavond  

Graag zien we jullie allen op de informatieavond. Dit is voor de peuterspeelzaal en groepen 1-4 op 
dinsdag 12 september a.s. en voor de groepen 5-8 op donderdag 14 september a.s. Op deze 
informatieavond ontvangen jullie specifieke informatie over de groep van jullie kind. Informatie volgt. 
 

Nieuw rooster Voorschoolse voorziening 

De bezetting op de verschillende groepen komt er als volgt uit te zien: 
    
   VSO     BSO 

Maandag  Margriet / Mariëlle   Kim / Margriet / Corine 
Dinsdag  Margriet / Corine   Kim / Margriet / Corine 
Woensdag  Margriet    Opvang wordt gecombineerd met Oskarbende 
Donderdag  Margriet / Melanie   Kim / Margriet / Janny 
Vrijdag  Margriet    Opvang wordt gecombineerd met Oskarbende      

  Ieniemieniebende Elmobende Oskarbende 

Maandagochtend  Monique / Janny Mariëlle / Melanie Petra / Mireille  
Maandagmiddag Monique / Janny Melanie Petra / Mireille 
Dinsdagochtend Femke / Monique / Anke Mariëlle / Corine Petra / Mireille 
Dinsdagmiddag Femke / Monique / Anke Mariëlle / Tineke Petra / Mireille 
Woensdagochtend Mariëlle / Corine Janny / Melanie Monique / Tineke 
Woensdagmiddag Mariëlle / Corine  Melanie   
Donderdagochtend Anke / Mariëlle / Femke Janny / Melanie Petra / Mireille 
Donderdagmiddag Anke / Mariëlle / Femke Janny  Petra / Mireille 
Vrijdagochtend Femke / Anke Janny / Melanie Corine / Tineke 
Vrijdagmiddag Femke / Anke  Corine   
   

Driehoekgesprekken – startgesprekken 

In het nieuwe schooljaar gaan we weer van start met het houden van driehoekgesprekken kind - 
ouder en leerkracht. Deze gesprekken gaan we voeren van groep 3 t/m 8. 



Door het kind te betrekken in het stellen van doelen zal het kind zich meer verantwoordelijk voelen 
voor zijn/haar eigen leerproces. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling. De leerkracht en de ouders helpen het kind daarbij. Het zelfvertrouwen en de motivatie 
kunnen hierdoor verbeterd worden. Door minimaal drie keer per jaar met kinderen en ouders in 
gesprek te gaan, leren wij de kinderen reflecteren op hun eigen handelen en gedrag. 

 
Startgesprek groep 3 t/m 8 

Aan het begin van elk schooljaar hebben we een startgesprek met ouders en kind. Een gesprek 

waarin het kind, de ouders en de leerkracht aan het woord zijn en het kind vertelt wat het nodig 

heeft. In dit gesprek bepalen we samen wat er naast de rapportgesprekken van februari en juni 

nodig is aan communicatie en afstemming. 

 

1. In de vierde week van het schooljaar (18 t/m 22 september 2017) worden de ouders met 
het kind uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden de 
startgesprekken met elkaar doorgesproken. Dit gesprek duurt 15 minuten. 

2. In februari worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. 
Voorafgaand krijgt het kind het 1e rapport mee naar huis. Het rapport, de cito-uitslagen en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling komen weer aan de orde. Tijdens het gesprek worden de 
resultaten van de toetsen die tot dan toe gemaakt zijn besproken. Daarbij wordt gekeken naar 
de behaalde doelen en er wordt samen bekeken wat de nieuwe doelen zijn voor de komende 
periode. 

3. In juni worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. 
Voorafgaand krijgt het kind het 2e rapport mee naar huis. Het rapport, de cito-uitslagen, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling komen opnieuw aan de orde. Tijdens het gesprek worden de 
resultaten van de toetsen die tot dan toe gemaakt zijn besproken. Daarbij wordt gekeken naar 
de behaalde doelen en hoe nu verder. 

4. Het is mogelijk dat de leerkracht of jullie als ouders een tussentijds gesprek wil. Dit kan altijd. 
Deze wordt dan door de leerkracht ingepland. 

Jullie hebben gisteren een brief met informatie ontvangen met daarbij de uitnodiging om jullie in te 
schrijven voor het startgesprek.  

Leiding Vonkenmorgen 

In dit nieuwe schooljaar gaan Judith Nijenhuis en Marieke Schooltink de onderwijskundige taken van 

Eric Pricken overnemen. Zij houden naast deze bijzondere taak ook nog hun eigen groep. Marieke op 

maandag en dinsdag in groep 1-2d en Judith op woensdag en vrijdag in groep 8a. 

Klasbord 

Tijdens de informatieavonden in september worden jullie geïnformeerd  
over wat de afspraken zijn met betrekking tot klasbord. Wat mogen 
jullie van ons verwachten en wat verwachten wij van jullie. Het doel is 
de betrokkenheid van elkaar te vergroten. 
 

  



Voorstellen nieuwe leerkrachten 

 

Patricia Kroeze 

Mijn naam is Patricia Kroeze. Ik ben 31 jaar en ik woon in Huissen. Samen 
met mijn man Dave zijn wij trotse ouders van 2 dochters, Fenna (bijna 4 
jaar) en Lotte (1 jaar). 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om sportief bezig te zijn. Daarnaast ben ik 
graag creatief bezig en geniet ik van het maken van uitstapjes met familie 
en vrienden. 
Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn geweest op De Wieling in Haalderen, ben 
ik vanaf dit schooljaar werkzaam op De Vonkenmorgen. Ik ben op 
woensdag, donderdag en vrijdagochtend te vinden in groep 1-2D en 
vrijdagmiddag in groep 8.   
Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden…..een leuke uitdaging! Ik heb 
ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar! 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd even langskomen na school.  
Mijn deur staat altijd open. 
 
Groetjes Patricia 
 
 
Lisanne de Haan 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Lisanne de Haan en ik zal dit jaar de juf zijn van groep 6B. Ik ben 
23 jaar en ik woon in Huissen. Naast mijn werk als juf, speel ik in mijn 
vrije tijd gitaar en leer ik piano spelen. Daarnaast ben ik graag creatief 
bezig met handlettering en tekenen op kaartjes, stoeltjes, muren, etc. 
Twee keer in de week ben ik te vinden in de sportschool, waar ik aan 
yoga, dance en fitness doe.  
Ik heb ontzettend veel zin om op de Vonkenmorgen te gaan werken en 
we gaan er een leuk schooljaar van maken! 
 
Groetjes Lisanne 
 

 

 

Hebben jullie nog vragen, dan horen wij dit graag. Vanuit de Vonkenmorgen wensen wij jullie fijne 

kermisdagen toe. 

Met vriendelijke groeten,  

Namens het team IKC de Vonkenmorgen 

Betty van de Logt 



 

  

 Bijlage Helpdesk Meedoen in Lingewaard 

 

 

Gemeente Lingewaard is 1 mei 2017 gestart met een speciaal kindpakket voor jongeren in 

gezinnen met een laag inkomen en geen tot weinig spaargeld. Dit kindpakket bestaat uit 

producten en activiteiten gericht op “meedoen”. Dit wordt exclusief aangeboden via de 

webwinkel op www.meedoeninlingewaard.nl. Jongeren krijgen van de gemeente budget om in 

deze webwinkel te besteden. 

  

Elk kind krijgt € 300,- 

Ieder kind in een gezin krijgt € 300 om te besteden, waarvan € 200 in de webwinkel en € 100 

declaratieregeling. Dus bij 3 thuiswonende kinderen, krijgt een gezin € 900. 

Daarnaast kan iedere deelnemer die 18 jaar of ouder is gebruik maken van een € 100 

declaratieregeling voor bijvoorbeeld sport, zwemles, muziekles, maar ook internet of school. 

Ga naar https://meedoeninlingewaard.nl om te kijken of u in aanmerking komt.   

 

http://www.meedoeninlingewaard.nl/
https://meedoeninlingewaard.nl/

