
  

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 goed op te kunnen laden voor het nieuwe schooljaar 2016-
2017. 
Als team zijn we er weer klaar voor om de kinderen allen woensdagochtend te ontvangen. 
 
Ontvangst onderbouw 
Dit jaar vragen we u 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 u te 
maken. Nadat alle ouders zijn vertrokken, wordt er op het nieuwe schooljaar 2016-2017 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. Als ouder bent u vanaf 
12.00 u. welkom op de bovenbouw, om even te zien waar uw kind zit en tevens nader kennis te 
maken met de leerkracht. Mocht u daar niet toe in de gelegenheid zijn, dan komt u op een ander 
geschikt moment. 
 
Hieronder leest u over diverse onderwerpen waarvan we denken dat het handig is nog even onder 

uw aandacht te brengen. Kijkt u hiervoor ook nog eens op onze geheel vernieuwde website. Daar 

kunt u nu ook makkelijker dan voorheen de nodige informatie vandaan halen. 

 

IKC tijden 

  

Nog even alle tijden van ons IKC op een rijtje voor u:  

Tijd  KDV  VSO  BSO  PSZ ochtend  PSZ middag  Groep 1-4  Groep 5-8  

Maandag  7.00-18.30  7.00-8.30  14.30-18.30  8.30-11.30  12.15-14.45  8.30-14.30  8.30-14.30  

Dinsdag   7.00-18.30  7.00-8.30  14.30-18.30  8.30-11.30  12.15-14.45  8.30-14.30  8.30-14.30  

Woensdag  7.00-18.30  7.00-8.30  12.00-18.30  8.30-11.30    8.30-12.00  8.30-12.15  

Donderdag  7.00-18.30  7.00-8.30  14.30-18.30  8.30-11.30   12:15-14.45 8.30-14.30  8.30-14.30  

Vrijdag  7.00-18.30  7.00-8.30  12.00-18.30  8.30-11.30    8.30-12.00  8.30-14.30  

  

En om vergissingen te voorkomen nog even het vakantierooster.  

Vakantierooster 2016 - 2017 

Herfstvakantie:  24 oktober t/m 28 oktober 2016 

Kerstvakantie:  26 december 2016 t/m 6 januari 2017  

Carnavalsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2017 

2e Paasdag:  17 april 2017 
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Vrijdag 28 augustus 2016       



‘Mei’vakantie:  

Bevrijdingsdag: 

Hemelvaartsvakantie: 

24 april t/m 28 april 2017 

5 mei 2017 

25 en 26 mei 2017 

2e Pinksterdag:  5 juni 2017 

Zomervakantie:  

Kermis Gendt: 

17 juli t/m 25 augustus 2017  

28 en 29 augustus 2017 

 

 

Studiedagen  

Woensdag 5 oktober a.s. Studiedag De Linge -  Alle kinderen vrij  

Maandag 7 november a.s. Studiedag Basisschool -  Kinderen groep 1 t/m 8 vrij  

Donderdag 4 mei a.s. Studiedag Basisschool -  Kinderen groep 1 t/m 8 vrij  

 

Brengen en halen  

De kinderen van de peuterspeelzaal en 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 was u altijd gewend uw 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. U kunt dan daar afscheid nemen, zodat uw 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 kunt u, uw kind opwachten bij de ingang van de school. Als uw kind een fiets 

meeneemt kan hij/zij die kwijt in de fietsenstalling. De groep heeft een vaste plaats voor het stallen 

van de fiets. Op de speelplaats wandelen we met de fiets aan de hand, fietsen gebeurt pas op de 

straat.  

De kinderen van groep 5 - 8 gaan zelfstandig naar school. De kinderen lopen over het zebrapad naar 

school. De kinderen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling en gaan spelen. 10 minuten voor aanvang 

van de school loopt een leerkracht buiten.  

Contact met een medewerker van het IKC  

Mocht u een gesprek willen hebben met de leidster of leerkracht van uw kind, dan kan dit na 15.00 

uur. Het is handig om van te voren een afspraak te maken.  

Iedere medewerker heeft een eigen e-mail adres. U kunt de leidster of leerkracht van uw kind mailen 

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

altijd serieus en zullen dit in een gesprek met u en eventueel uw kind 

bespreken, dit gebeurt dus niet via de e-mail.  

Contact met u  

Nieuwsbrieven, uitgaande brieven zullen via de e-mail worden 

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



Het 10 uurtje, lunchen, gezond en milieubewust  

Een nieuw schooljaar, een frisse start en goede voornemens. Samen met u 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 er van uit 

dat u, uw kind een gezonde lunch meegeeft. Geef alstublieft geen snoepjes mee.  

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 u te laten zien, wat ze zoal in de groep doen. Hiervoor hebben we 

vanaf groep 3 kijkochtenden. Op de website zal per groep de data voor de kijkochtenden komen te 

staan.  

Verjaardagen  

Uiteraard vieren we de verjaardag van uw kind in de groep. Neemt u 

van te voren even contact op met de leidster of leerkracht wanneer u 

de verjaardag wilt vieren. 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. U bent 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 kunt u 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. Vanaf groep 4 kunt u de traktatie om 8.30 uur komen brengen.  

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. De groepen 6 t/m 8 zullen 1 keer in de week 

gymmen. 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. We gymmen met hen aan de Nijmeegsestraat 

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 graag in de bak bij de Batterijbak. 

 
Informatiekalender  

In de eerste week van het schooljaar, volgende week, ontvangt u onze informatiekalender. Deze is 

dan ook op de website te vinden.  

Informatieavond  

Graag zien we u allen op de informatieavond. Dit is voor de peuterspeelzaal en groepen 1-4 op 

dinsdag 13 september a.s. en voor de groepen 5 - 8 op donderdag 15 september a.s. Op deze 

informatieavond ontvangt u specifieke informatie over de groep van uw kind. En over een onderwerp 

die op ons hele IKC van toepassing is. We mailen u binnenkort de tijden door.  



Kennismaken met BSO de Vonkenmorgen  

Vrijblijvend sfeer proeven op onze buitenschoolse opvang? Dat kan altijd, neem even contact op met  

Diana Scholten onze administratief medewerkster (0481-421371) zij zal ervoor zorgen dat 1 van de 

leidsters contact met u opneemt om een passende dag te kiezen.  

 

Nieuwe opzet Voorschoolse voorziening 

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

 

De vaste gezichten op de Ieniemienie zijn komend jaar:  

Marielle op maandag, woensdag en donderdag 

Janny op maandag, dinsdag, woensdag 

Anke op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Monique op maandag en dinsdag 

 

Op de Oscarbende werken komend jaar:  

Mireille op maandag, dinsdag en donderdag,  

Rinske (vervangt Marleen) op dinsdag en vrijdag,  

Petra op maandag, woensdag en donderdag 

Tineke op woensdag en vrijdag 

 

Op de Elmobende werken komend jaar:  

Rinske (vervangt Marleen) op de maandag en donderdag,  

Marielle op dinsdag 

Janny op woensdag en vrijdag. 

 

Driehoekgesprekken 

Zoals al in eerdere berichtgeving aangegeven starten we in het nieuwe schooljaar met het houden 

van driehoekgesprekken kind - ouder en leerkracht. Deze gesprekken gaan we voeren van groep 1 

t/m 8. 

Wij vinden op IKC de Vonkenmorgen het belangrijk om het eigenaarschap bij de kinderen te houden. 

Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht en de ouders 

helpen het kind daarbij. Door het kind te betrekken in het stellen van doelen zal het kind zich meer 

verantwoordelijk voelen voor zijn/haar eigen leerproces. 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  

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 (19 t/m 23 september 2016) 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 u als ouder een tussentijds gesprek wil. Dit kan altijd. Deze 
wordt dan door de leerkracht ingepland. 

Voor het startgesprek hebben we formats ontwikkeld 

 Voor de groepen 1 t/m 4 worden deze vragen voorafgaand aan het startgesprek ingevuld door 
de ouders. Daarna komen ze terug bij de leerkracht, zodat iedereen zich op het gesprek kan 
voorbereiden. 

 Voor de groepen 5 t/m 8 worden ze vooraf in de groep besproken en door de leerling ingevuld 
op school. De kinderen nemen deze ingevulde formulieren mee naar huis om het gesprek samen 
met hun ouders voor te bereiden.  
Voor het startgesprek zijn de formulieren weer terug op school. 
 

U krijgt vandaag een brief met informatie en daarbij de uitnodiging om u in te schrijven voor het 
startgesprek.  

Met het voorschoolse team hebben we de afweging gemaakt of dit wel of niet al iets voor ons is. 

Zoals we er nu tegenaan kijken denken we dat het passend is vanaf 4 jaar. Natuurlijk zijn we heel 

benieuwd hoe de gesprekken met de allerjongsten van de groepen 1-2 zullen verlopen. 

Rapportage Vonkenmorgen 

Het afgelopen jaar hebben we onze rapportage naar ouders onder de loep genomen. Eigenlijk ook 

door de voorbereidingen van de driehoeksgesprekken. 

Als eerste de verandering dat Kijk niet meer is van 0 tot 4 en van 4 tot 6 maar dat we aankomend 

jaar gaan werken met Kijk van 0 tot 7, meer passend bij ons IKC om zo de doorgaande lijn goed in 

beeld te krijgen. We zijn erg blij dat deze technische mogelijkheid nu bestaat. 

Als eerste zien we in september de informatie avond ook als een vorm van rapportage. Vervolgens 

zijn er dan in week 38 in september de driehoeksgesprekken.  

Het eerste rapport is dan begin februari. Daarna direct is de tweede ronde driehoeksgesprekken. 

Tussentijds houden de leerkrachten continue bij of het kind zich naar verwachting ontwikkeld. Mocht 

dit niet zo zijn dan nodigen ze u uit voor een gesprek.  

In januari zijn er de Cito – toetsen. Eind januari heeft de leerkracht goed zicht op de ontwikkelingen 

van uw kind. A. door observaties B. door de methodengebonden toetsen en C. door de Cito- toetsen. 

In juni krijgt u dan het tweede rapport en anders dan voorgaand een afrondend driehoeksgesprek. 

In dat laatste gesprek kijken we dan ook wat is nodig voor het volgend schooljaar. 



 

Evalueren – bijstellen 

Onze veranderonderwerpen, de oudergesprekken en de rapporten, gaan we evalueren en waar nodig 

bijstellen. We hopen dat na een schooljaar hiermee te hebben gewerkt, we kunnen zeggen dat het 

echt een meerwaarde is qua gesprekken en rapportage.  

Website 
Zoals u wellicht gezien hebt, hebben we een nieuwe website. Via www.vonkenmorgen.nl komt u op 

de vernieuwde website van ons IKC. 

De nieuwe website is overzichtelijk, geactualiseerd en zowel via de computer als tablet of 

smartphone te bekijken. Op de website vindt u onder meer een agenda, een overzicht van het 

nieuws, de berichten van ons Facebookaccount en relevante informatie en formulieren. Natuurlijk 

vullen we dit de komende tijd verder aan. 

Heeft u vragen over de website of mist u informatie? Laat het dan vooral weten! 

Directie Vonkenmorgen 

Tot dit schooljaar was Eric Pricken naast mij waarnemend directeur en een leerkracht met 

onderwijskundige taken. In Haalderen op de Wieling was Eric plaatsvervangend directeur.  

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Eric directeur op de Wieling. Op de Vonkenmorgen wordt hij 

nu directielid.  

Eric heeft afgelopen jaar de opleiding IKC directeur voltooid, we feliciteren hem met al deze nieuwe 

ontwikkelingen. 

Communicatie 

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen om u voortijdig te informeren en om communicatie-

stoornissen te voorkomen.  

Heeft u nog vragen, dan horen wij dit graag.  

Met vriendelijke groeten,  

Namens het team IKC de Vonkenmorgen 

Betty van de Logt 

  

  


