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Voorwoord Betty 

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

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 2016 - 2017. Voor alle ouders van ons 

Integraal Kind Centrum. Deze gaat voornamelijk over de organisatie van het volgende schooljaar 

2017 – 2018.  

Organisatie 2017 – 2018 

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u 5 bijlages. 

 Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen 
 
 NIEUWSBRIEF EXTRA 
 

 

 Jaargang 11, nieuwsbrief 9, 26 juni 2017 

 
   
           

 



In bijlage 1 ziet u de brief die naar alle ouders van de kinderopvang is gegaan met de informatie 

over 2017-2018. 

In bijlage 2 ziet u een overzicht van alle basisschoolgroepen. 

In bijlage 3 ziet u een overzicht van de 4 kleutergroepen 1-2A, 1-2B, 1-2C en 1-2D. 

In bijlage 4 ziet u een overzicht van de verdeling van de oudste kleuters over de twee groepen 3. 

In bijlage 5 diverse informatie over de bieb. 

Dit schooljaar starten we op woensdag 30 augustus. Op vrijdag 25 augustus kunt u van ons de 

eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 verwachten. Deze nieuwsbrief mailen we u om u zo 

goed mogelijk voor te bereiden op de start. 

Als IKC hebben we er dan 2 studiedagen opzitten en zijn we er klaar voor om de kinderen een warm 

ontvangst te bezorgen. 

U kunt de kalender vinden op onze website. Deze kunt u zelf afdrukken als u wilt. Het is voor ons 

een te grote onkostenpost geworden. 

De kalender, het IKC-jaarplan en de IKC-gids 2017 – 2018 vindt u begin september op de website.  

Dan rest mij u nog te informeren over de laatste ontwikkelingen van de Vonkenmorgen. Tevens 

wens ik u alvast voor straks een zonnige vakantie toe. 

Met vriendelijke groet, 

Betty van de Logt 

 

Ze gaan de overstap maken! 

Voor de kinderen van groep 4 is het altijd spannend om na de zomervakantie op de andere locatie te 

starten. Daarom gaan we dan ook in de laatste schoolweken bezoekjes afleggen op de bovenbouw. 

Even het gebouw verkennen, de sfeer proeven en de regels doornemen. Met elkaar bereiden we de 

overstap van de oudsten op de Schoolstraat naar de jongsten op de Nijmeegsestraat voor. Op de 

eerste schooldag, 30 augustus bent u ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen om ook 

u al gauw een thuisgevoel te laten krijgen. Meestal zien we gedurende de eerste week op de 

bovenbouw ouders in en uit lopen als het de eerste dag niet is gelukt, of als er nog even een 

steuntje in de rug nodig is. 

De groepswissel – kennis maken met de nieuwe leerkrachten 

Dit schooljaar is de kennismaking op woensdag 5 juli. De kinderen zijn van 9.00 u. tot 11.30 u. in de 

nieuwe groep. Even alvast de spanning eraf, elkaar wederzijds leren kennen. Als ik dan de groepen 

langsloop zie ik alle kinderen vol aandacht naar de leerkrachten luisteren. 

De nieuwe leerlingen van de groepen 1-2 komen deze ochtend ook kennis maken van 9.15 u. tot 

11.15 u. 

 



Verandering in de schoolleiding 

Het afgelopen jaar was Eric Pricken directielid op de Vonkenmorgen daarnaast directeur op BS de 
Wieling in Haalderen. 
Aankomend schooljaar zal Eric de Vonkenmorgen inruilen voor het waarnemend directeurschap op 
IKC de Pius X in Bemmel. Dit betekent voor hem een nieuwe uitdaging. Eric nam samen met mij de 
onderwijskundige taken op ons IKC op zich. Samen steeds kijken wat gaat er goed en wat moet er 
anders, beter. 
Intern worden deze taken aankomend jaar opgepakt door Judith Nijenhuis en Marieke Schooltink. Zij 
vinden het een hele uitdaging en zien het helemaal zitten om op onderwijskundig gebied samen met 
mij en het team de koers te gaan bepalen. We hebben er zin in. 
Eric zullen we zeker missen, een geweldige inzet, volop nieuwe ideeën, ontwikkelingen. Een echte 
fan van de Vonkenmorgen, eerst als leerkracht, daarna als directielid. Veel succes met je nieuwe 
uitdaging Eric! 

Ouderavonden 

In week 26 van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni zijn er de driehoekgesprekken voor groep 3 t/m 

6, de pré-adviesgesprekken voor de groep 7 en de oudergesprekken voor groep 1-2. Uitgezonderd 

de groepen 8, daar zijn de laatste gesprekken als het nodig was, in mei gevoerd.  

De ouderavonden van de 0-4 jarigen, zijn in week 24 geweest. 

Voor de groepen 7 is het een pré-advies, ouders, kinderen en de leerkracht(en) komen met elkaar in 

gesprek over de mogelijkheden van het kind in verband met de advisering voor het voortgezet 

onderwijs. Waar denken ouders aan, wat wil het kind en hoe kijken wij als school daar tegen aan? 

Natuurlijk hebben we van de kinderen heel veel gegevens. Gegevens van observaties, toetsen etc. 

we bekijken de gehele schoolloopbaan van een kind. 

Samen kijken wat het beste is voor de kinderen bij de volgende stap die ze gaan zetten.  

Driehoekgesprekken -startgesprekken- 

Net zoals begin dit schooljaar starten we in het nieuwe schooljaar met het houden van de 

startgesprekken van de driehoekgesprekken kind- ouder en leerkracht. 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. Deze gesprekken gaan we voeren vanaf groep 3 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. 

Voor de groepen 1 en 2 kiezen we voor de gebruikelijke ouderavond, de tienminutengesprekken. 

Uiteraard evalueren we regelmatig deze cyclus van gesprekken en zullen indien nodig bijstellen. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging voor het startgesprek.  



Kinderopvang tijdens de zomervakantie 

Ooit gestart met de opvang in de zomervakantie in 2013 met 2 kindjes. Vorig jaar hebben totaal 

33 kinderen gebruik van deze opvangmogelijkheid gemaakt. Ik ben benieuwd waar we dit jaar op 

uit komen. We gaan er een mooie zomer van maken in de opvang!  

Groep 8 kamp /afscheidsavond /uitzwaaien allerlaatste schooldag 

Het kamp zit er weer op, lang naar uitgekeken, samen genoten van de voorbereidingen en nu alleen 

nog maar mooi terugkijken op een geweldig kamp. 

De donderdagavond was gezellig. Per groepje hadden de kinderen een tafelbarbecue. En wat hebben 

we genoten van de optredens van de bonteavond. De kinderen hebben er met volle teugen van 

genoten. We kijken er met een goed gevoel op terug. 

Alle mensen die er aan hebben meegewerkt, bedankt! Het weer was heerlijk en de sfeer optimaal. 

En dan de afscheidsavond. Op dit moment zijn de voorbereiding voor een gezellige avond in volle 

gang. De kinderen van meester Alwin, juf Judith en juf Ingeborg zijn er druk mee. We zijn benieuwd 

naar het programma wat ze hebben bedacht. Ieder jaar weer een verrassing. 

De volgende dag mogen ze even uitslapen. Om 10.00 verwachten we allen op de onderbouw-

locatie waarna een gezellig samenzijn ze door ons allemaal worden uitgezwaaid. Met een lach en 

zeker ook met een verdwaalde traan………………………. Laten we het maar droog houden……. 

Klasbord 

Wij hebben veel reacties teruggekregen op onze vraag hoe Klasbord dit jaar is bevallen. 
Binnen het team hebben wij deze gegevens verzameld en tijdens de bouwvergadering zijn de punten 
besproken. 
Er is nu afgesproken dat we de belangrijkste bevindingen meteen aan het begin van het nieuwe 
schooljaar tijdens de informatieavond noemen.  
Op deze manier weet u wat u in elk leerjaar van de berichtgeving op Klasbord kunt verwachten. 
 

Nogmaals bedankt voor alle feedback. 

Teamwetenswaardigheden 

Juf Yvonne geniet van haar zwangerschapsverlof. Zij zal half juli bevallen. 
 
Juf Stefanie gaat volgend jaar weer als vanouds worden ingezet als onderwijsassistente op de 
maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Juf Leonie gaat ons na 10 jaar Vonkenmorgen verlaten. Zij woont inmiddels in Eindhoven en gaat 
daar ook werken. We bedanken haar voor haar inzet op de Vonkenmorgen en wensen haar het 
allerbeste in Eindhoven.  
 
Annette Kregting een van onze onderwijsassistentes, is vorige week zaterdag aan haar blindedarm 
geopereerd. 
Ze maakt het inmiddels weer goed. De leerlingen die zij begeleidt zullen haar zeker missen. We 
hopen dat ze binnenkort weer de oude zal zijn. 



 
Welkom: 
 
Patricia Kroeze gaat samen met Marieke in groep 1-2 d starten. Patricia komt ons team versterken. 
Zij werkte voorheen op de Wieling. 
 
Nienke Grievink is weer terug van weggeweest. Zij heeft al eerder bij ons in diverse groepen 

gewerkt en gaat nu samen met Patricia Visser groep 3a starten. 
 
Lisanne de Haan start dit jaar in groep 6b en op de vrijdagmiddag werkt in deze groep juf Anita. 

Lisanne heeft 2 jaar geleden bij ons ingevallen en werkte afgelopen jaar o.a. op IKC Pius X. 

Juffen en meesters dag 

De juffen en meesters houden wel van een feestje. Woensdag 12 juli gaan zij er weer een mooie 

feestelijke dag van maken. Samen met elkaar dollen, even net doen alsof het bijna vakantie is. En 

dat is het natuurlijk ook bijna! 

Aan u de vraag de cadeauomvang te beperken !! 

Gevonden voorwerpen 

Schoon schip maken, vrijdag 1 juli brengen we al de gevonden voorwerpen naar de kleding 

container. Kom kijken, kom kijken, er ligt een bonte verzameling op beide locaties ! 

Attentie werkzaamheden  

Dak school Nijmeegsestraat 
Vanaf vrijdag 14 juli a.s. na schooltijd worden er werkzaamheden op het dak van de beide scholen 
aan de Nijmeegsestraat uitgevoerd. Er komen daar stellages te staan en daarom vragen wij u om uw 
kinderen in de vakantie niet op het schoolplein van de Nijmeegsestraat te laten spelen zodat er geen 
onveilige situaties kunnen ontstaan. 
 
Gymzaal Nijmeegsestraat 
De kleedkamers in de Gymzaal aan de Nijmeegsestraat worden per vandaag gerenoveerd. Er is dus 
geen gym tot aan het eind van het schooljaar voor de groepen 3 t/m 5. Per dag gaan we kijken hoe 
we dit gaan invullen. Dit is ook afhankelijk van het weer. 

De allerlaatste schooldag - Dank je wel alle ouders van de 
Vonkenmorgen 

We zijn het schooljaar met elkaar opgestart op woensdag 31 augustus. Op vrijdag 14 juli willen we 

graag met u en de kinderen afsluiten. Om 10.30 u. staat de koffie en thee voor u klaar aan de 

Schoolstraat. Het jaar is omgevlogen. 

Daar luisteren we samen nog eens naar enkele highlights van de Talenshows van dit jaar. 

Inmiddels al gewoon goed geworden, na de Talentenshow zwaaien we alle groep 8 kinderen uit en 

de kinderen van groep 4 glijden als het ware de bovenbouw in. 

 



Dag leerlingen van groep 8 ! 

Heel veel succes op jullie nieuwe school! 

We gaan jullie zeker missen ……….. maar we hebben leuke jaren met elkaar gehad op de 

Vonkenmorgen ……….  

En … kom nog eens langs om jullie nieuwe ervaringen met ons te delen! 

Vakantierooster 

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 

 

Tot slot 

Het team van IKC de Vonkenmorgen wenst u een fijne vakantie toe! 

 

 

Tot ziens op: 

woensdag 30 augustus 2017 
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Afscheid Eric 

Na 18,5 jaar Vonkenmorgen ga ik mijn werkzaamheden verleggen naar een ander dorp in gemeente 
Lingewaard.  
 
In al die jaren Vonkenmorgen mocht ik het genoegen hebben om in alle groepen les te mogen 
geven. Jaren waar ik samen met collega’s grappige, spannende, ludieke, onwaarschijnlijke en  
verdrietige momenten heb beleefd. In 2014 heb ik al afscheid genomen als leerkracht van de 
Vonkenmorgen en ben ik directeur van de Wieling in Haalderen geworden en directielid op de 
Vonkenmorgen.  
Vanaf volgend jaar ruil ik de Vonkenmorgen in voor de Pius X in Bemmel. Naast mijn 
werkzaamheden als directeur op de Wieling zal ik daar aan de slag gaan als waarnemend directeur. 
 
Als ouder blijf ik natuurlijk nog een lijntje met de Vonkenmorgen houden zo kan ik in ieder geval nog 
een oogje in het zeil houden.  
Kinderen, ouders, collega’s bedankt voor de mooie jaren. 
 
Eric Pricken 
 

Afscheid Leonie 

Lieve ouders, kinderen en collega's, 
 
De afgelopen 10 jaar heb ik met heel veel plezier op De Vonkenmorgen gewerkt. Vanwege mijn 
verhuizing naar Eindhoven en mijn nieuwe baan daar ga ik de Vonkenmorgen verlaten. Het is tijd 
voor een nieuwe uitdaging en daar heb ik veel zin in. Allemaal bedankt voor de fijne tijd en wie weet 
tot ziens! 
 
Veel liefs, 
 
Leonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatie van de IKC-raad 

Verslag IKC-Raad vergadering     09 mei 2017  

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het korte verslag 
van de vergadering: 
 
Communicatie naar ouders: 
De IKC-raad heeft een aantal signalen ontvangen over het schoolreisje, sportdag en klasbord en deze 
besproken in de vergadering. Communiceren is lastig omdat verwachtingen niet altijd overeenkomen. De IKC-
raad zal zijn bevindingen bespreken met de leerkrachten.  
 
Nieuwe samenstelling IKC Raad: 
Vanaf het nieuwe schooljaar komen Wencke Witjes en Sanne Cobussen de IKC-raad versterken. Astrid van 
Loy- Joosten heeft zich herkiesbaar gesteld en doordat er een gelijk aantal aanmeldingen waren als vacante 
plekken is zij herkozen.  
  
Cursussen: 
Een deel van de leden van de IKC-raad gaat 22 mei naar een bijeenkomst over de toekomst van de 
medezeggenschap. Een ander deel van de leden gaat 23 mei naar een bijeenkomst over medezeggenschap 
voor nieuwe MR-leden. 
 
Stukken volgende vergadering: 
Op de volgende vergadering zullen de aangepaste versie van het ‘School-ondersteuningsprofiel’ en de nieuwe 
IKC-gids in de IKC-raad besproken worden.  
 
 
De volgende vergadering van de IKC-raad vergadering is op 21 juni 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peuteropvang 

Sportdag peuters en kleuters                  
 
Op 3 mei jongstleden heeft de jaarlijkse sportdag plaatsgevonden. We kunnen zeggen dat het 
ondanks het koude weer, toch een heel geslaagde ochtend is geworden. De kinderen hebben zich 
prima vermaakt op het kleine schoolplein bij de peuters waar ze vrij konden spelen en heerlijk 
konden springen op het luchtkussen. Op het grote schoolplein stonden leuke spellen klaar zoals: 
skelterrace, voetbal, stokpaardje rijden, bellenblazen en nog vele andere leuke dingen. Tijdens de 
pauze hebben de kinderen kunnen genieten van een lekker stuk fruit en een beker limonade. Aan het 
einde van de ochtend kregen ze nog een klein ijsje en een echt Sportdagdiploma. Het was erg fijn 
dat er zo veel ouders waren om deze ochtend te doen slagen! Onze dank hier voor. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buitenschoolse opvang 

 

De kikkervisjes in de ‘beestjesbak’ zijn inmiddels kikker geworden en weer terug naar de sloot. Het 
was erg leuk om te zien hoe de visjes kikker werden. 
Ook zijn we bezig geweest om schilderijen te maken voor het kersenfeest. Geheel in de kleuren van 
de schutterij en kersen, zijn het een hele mooie kunstwerken geworden. Tijdens het kersenfeest 
waren ze te bewonderen bij Providentia. Misschien hebben jullie ze wel gezien. Het zag er erg leuk 
uit!  

 
 
Nu gaan we ons opmaken voor de zomervakantie. De ene groep knutselt rondom het thema zon, zee 
en strand terwijl in de andere groep de kaart van Europa al aardig vol begint te hangen met briefjes 
waar we allemaal naar toe gaan op vakantie. 
Dan nog even wat anders, ook voor alle andere kinderen en ouders. Op de speelplaatsen bij 
school wordt na schooltijd natuurlijk gespeeld door de BSO kinderen maar er komen ook heel veel 
andere kinderen. Prima, heel gezellig! (Soms zijn er zelfs meer andere kinderen dan van de BSO). Op 
de BSO kan en mag veel maar er zijn wel regels waar iedereen zich aan houdt. Deze regels gelden 
dan ook voor de andere kinderen bv. voetballen in het voetbalveld. De andere kinderen mogen ook 
niet meer de school in! Dan nog het eten en drinken. BSO kinderen krijgen van de BSO eten en 
drinken. Bij warm weer doen we dat ook weleens buiten aan de picknicktafel. Dit is dan ook niet voor 
de andere kinderen, heel logisch maar voor de (jongere) kinderen soms moeilijk te begrijpen. Laat je 
kind indien nodig zelf een flesje water meenemen en een stuk fruit, misschien een idee. Het is niet 
de bedoeling dat kinderen zakken snoep en chips meenemen naar het schoolplein. Dat vinden wij 
dan weer niet goed. Wij denken dat het hele normale regels zijn waar niemand moeite mee heeft. 
Mochten er wel vragen zijn kom dan gerust even langs. Gebeurt er een ‘ongelukje’, een bult, 
schaafwond of wat dan ook dan laten we ‘andere’ kinderen natuurlijk niet aan hun lot over en zorgen 
we ook dat daar even naar gekeken wordt en plakken we een pleister. 
 
Namens het BSO team wensen we iedereen een fijne zomervakantie! 

 

 

 

 



De ouderraad 

 

We zijn alweer toe aan de laatste periode van schooljaar 2016-2017. Traditiegetrouw worden er 
altijd 2 grote activiteiten ingepland in deze tijd van het jaar. Eén van de reden daarvoor is natuurlijk 
de kans op mooi weer. En dat is zeer zeker gelukt dit jaar. 
Begin mei stond de sportdag op het programma. Vanwege het succes van vorig jaar was er opnieuw 
gekozen voor een opzet met clinics. Op de onderbouw kwamen wel wat bekende sporten en 
spelletjes aan bod. Maar zeker niet minder leuk. En dit jaar was er voor de afwisseling een  
springkussen geregeld. Succes gegarandeerd!!!! 
Bij de midden- en onderbouw kwamen er dit jaar zowel bekende als nieuwe/onbekende sporten aan 
bod. Alles is heel positief ontvangen door onze leerlingen. En wie weet wat het nog voor de 
betreffende verenigingen oplevert. Vanaf deze plek een bedankje voor iedereen die zijn bijdrage 
heeft geleverd aan deze sportieve dag. 

           
Voor ons IKC is het mooi om te zien hoe actief, enthousiast en betrokken de kinderen zijn op deze 
dag. Deze inspanning werd door ons beloond met een smakelijk tussendoortje, appeltje en ijsje. 
 
Vorige week zijn we met de basisschoolleerlingen op schoolreis gegaan. Wat een spannend en 
indrukwekkend gezicht is het toch wanneer die grote bussen op het plein bij de kerk parkeren. Er 
waren veel verschillende emoties af te lezen bij zowel de leerlingen, ouders, opa’s/oma’s als 
leerkrachten. Rond 8.30 uur zijn de leerlingen van de midden- en bovenbouw uitgezwaaid. Zij zijn 
vertrokken naar Julianatoren en Hellendoorn. Om 9.00 uur mochten de kleuters instappen om op 
weg te gaan naar het Land van Jan Klaassen. Iedereen was goed voorbereid op de hitte. Overal 
waren petjes, zonnebrillen, tubes zonnebrand, waterflesjes en badkleding te zien. Gelukkig is er ook 
goed gebruik gemaakt van alle deze voorzorgsmaatregelen. In alle drie de parken hebben de 
leerlingen, leraren en begeleiding zich goed weten te vermaken. Ook de lunch viel goed in de smaak. 
In de middag kwamen de bussen in etappes teruggereden naar IKC de Vonkenmorgen en kon 
iedereen moe maar voldaan lekker gaan afkoelen thuis. 
De allerkleinste van ons IKC hebben de hele dag feest gehad met als thema zomercircus. Ook zij 
hebben de hitte goed weten te trotseren en hebben een geweldige ochtend gehad met z’n allen. Aan 
alles was gedacht en alles was in de stijl van het circus.  
Kijkt u vooral nog eens op de site van IKC de Vonkenmorgen waar heel veel gezellige, leuke, 
grappige en vrolijke foto’s staan. 
 
En dan gaan we nu aftellen tot de laatste dag van dit schooljaar. Hierbij willen wij als ouderraad 
even stilstaan bij onze leerlingen uit groep 8. We hopen dat ze een fijne tijd hebben gehad binnen 
ons IKC Wij willen iedereen veel succes en plezier toewensen bij de overstap naar de nieuwe school. 
DAG ALLEMAAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

 

http://www.vonkenmorgen.nl/p1080307/
http://www.vonkenmorgen.nl/p1080285/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_6963/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_6976/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_6979/
http://www.vonkenmorgen.nl/img_6978/


Bijlage 1 

 

 

 

 



Bijlage 2 

Indeling basisschool groepen 2017-2018 

2017-2018 Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 A ochtend Judith J Judith J Judith J Judith J Judith J 

  middag Judith J Judith J   Judith J   

  
    

    

Groep 1-2 B ochtend Inge Inge Inge Wil Inge 

  middag Inge Inge   Wil   

              

Groep 1-2 C ochtend Ans Ans Ans Ans Wil 

  middag Ans Ans   Ans   

              

Groep 1-2 D ochtend Marieke  Marieke Patricia Kroeze Patricia Kroeze Patricia Kroeze 

  middag Marieke  Marieke   Patricia Kroeze   

              

Groep 3 A ochtend Patricia Patricia Nienke Grievink Nienke Grievink Nienke Grievink 

  middag Patricia Patricia   Nienke Grievink   

  
     

  

Groep 3 B ochtend Paulien Paulien Paulien Paulien Ingeborg 

  middag Paulien Paulien   Paulien   

              

Groep 4 A ochtend Willy Willy Wil Willy Willy 

  middag Willy Willy   Willy   

              

Groep 4 B ochtend Erna Erna Anita Anita Anita 

  middag Erna Erna   Anita   

  
 

          

Groep 5 A ochtend Yvonne  Yvonne Rianne Rianne Rianne 

  middag Yvonne  Yvonne   Rianne Rianne 

              

Groep 5 B ochtend Henny Henny Henny Henny Erna 

  middag Henny Henny   Henny Erna 

  
     

  

Groep 6 A ochtend Anouk Anouk Anouk Anouk Anouk 

  middag Anouk Anouk   Anouk Inge 

  
     

  

Groep 6 B ochtend Lisanne de Haan Lisanne de Haan Lisanne de Haan Lisanne de Haan Lisanne de Haan 

  middag Lisanne de Haan Lisanne de Haan   Lisanne de Haan Anita 

  
     

  

Groep 7 A ochtend Monique Monique Monique Irene Irene 

  middag Monique Monique   Irene Irene 

          
 

  

Groep 7 B ochtend Jan-willem Jan-willem Yvonne Jan-willem Jan-willem 

  middag Jan-willem Jan-willem   Jan-willem Jan-willem 

          
 

  

Groep 8 A ochtend Ingeborg Ingeborg Judith N Ingeborg Judith N 

  middag Ingeborg Ingeborg   Ingeborg Judith N 

  
 

  
   

  

Groep 8 B ochtend Alwin  Alwin Alwin Alwin  Alwin 

  middag Alwin  Alwin   Alwin  Patricia Kroeze 

Uitgangspunt: alle leerlingen blijven in eigen groep! Dus 3A wordt 4A etc. 



Bijlage 3 

 

 

 

Groep 1-2 A 
Judith Janssen 

Groep 1-2 B 
Inge Scholten/ 
Wil Janssen 

Groep 1-2 C 
Ans Melchers/ 
Wil Janssen 

Groep 1-2 D 
Marieke 
Schooltink/ 
Patricia Kroeze 

Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2 

Nienke Arnts Amy Bax Bo Bagijn Chayenna van Daalen 

Lisa Joosten Rens Brouwer Riley van den Born Kyan Derks 

Sven de Koning Emma Campschreur Siebe Campschreur Owen Elbers 

Sam van der Lelie Lana Geurts Lana Gerritsen Daniël Ghaffari 

Fenn van Merm Evi Joosten Sep Lintsen Tess Hooijman 

Annemijn Rink Romy Krol Annelotte Martens Isabella Jasoing 

Kevin Schaars Noa Lensen Bram Nijenhuis Fenna Leenders 

Lieke Schouten Milan Middelkoop Bart Plönes Lucas van Loy 

Quinn Schrijver Lianne Raab Lize Roelofs Thorsten Mom 

Lars Veenstra Joëlle Rutgers Faye Spaninks Lindsey Polman 

 Maxim Schaars Dex Vermeulen Ylana Roelofs 

 Milan Schaars Puk Westerhof Tom Theunissen 

  Lisa Witjes Nora Wegh 

Groep 1 
(tot januari ’18) 
 

Groep 1 
(tot januari ’18) 
 

Groep 1 
(tot januari ’18) 

Groep 1 
(tot januari ’18) 

 

Nova Chen Aron Coenders Daan van den Berg Tim van den Brink 

Mats Haanappel Mel van den Born Liz Ebben Jesse Campschreur 

Noa Gerritsen Ties Derksen Lotta van Heck Kevin Janssen 

Fem de Gier Lizzy van Ingen Tijs Lenting Fay van Hoek 

Jidde van der Horst Stan Jansen Vinzzent Neijssen Ties van Merm 

Nova van der Linden Stef Jansen Pepijn Peters Tesse Rasing 

Marley Meeuwsen Nynke Keehnen Sam Peters Finn van Ravenhorst 

Tess Peters Carmen Loeff Jesse Stegers Ize Rutjes 

Jort Rutten Khloë Schreven Rodas Tecleab Kidane Liv Teunissen 

Finn Steenland Noud Voortman Sten Wismans Reza Verhoeven 

Ize Vos    

Guus Witjes    



Bijlage 4 

 Indeling groepen 3 
 
 
 

 

Groep 3 A 
Patricia Visser en  
Nienke Grievink 
 

Groep 3 B 
Paulien Weghorst en  
Ingeborg de Koning 
 

Milou van der Beek Daphne Bergmans 

Isis Bloemink Roel Coenders 

Karlijn van den Brink Elles Dekkers 

Tijn van den Dam Stef Flintrop 

Jazz Lynn Derksen Ruben Gerritsen 

Roan Gerdsen Amy van de Groep 

Ize Gertsen Iris van Groningen 

Justin Geveling Britt van Heck 

Benjamin Ghaffari Lana Joosten 

Lize Hubers Manon Keehnen 

Julian Jasoing Tygo Kints 

Mehdia Jafari Arthur Lotze 

Liz Jansen Adiam Semere Samson 

Joep Martens Elona van Spijk 

Andela Nikolic Lars Steenland 

Romé Rutten Faben Ticleab Kidane 

Sven van de Scheur Finn Turk 

Bo Scholten Niene Vermeulen 

Jermain Smeets Suus Vermeulen  

Lotte van Toor Sofie Visser 

Benthe Vermeulen Siem Voortman 

Sebas Vermeulen Lenn de Vries 

Guus van Vliet Joanna Willems 

Evi Witjes Floris Witjes 

Jolie Witjes Jesse Wismans 

Malak El Mansouri  



Bijlage 5 

 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in 

hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 

tegengaat. De VakantieBiep-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. 

De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books 

tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een 

instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vakantiebieb.nl/

