
IKC de Vonkenmorgen behoort tot de Stichting Voorschools en Primair Onderwijs de Linge 

 

    Gendt, 16 juni 2017 

 
 
Aan:  alle ouders van de kinderopvang 
Betreft:  ontwikkelingen opvang 

 
 
 
Beste ouders, verzorgers,  
 
Graag informeren we u over de ontwikkelingen in de dagopvang van IKC De Vonkenmorgen. De 
groei hiervan heeft ons vorig jaar doen besluiten een verdeling te maken in een groep voor 0-2 
jaar (de Ieniemieniegroep) en een groep voor 2-4 jarigen (de Oscarbende). 
In de praktijk blijkt dat de doorstroming naar de Oscarbende nog verbeterd kan worden. Ook 
willen we het educatieve aanbod op de Oscarbende meer afstemmen op het ritme van de 
kinderen.  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar willen we graag de groepsverdeling daarom als volgt 
inrichten:   
 
De Ieniemienie blijft de baby-dreumesgroep voor kinderen van 0-2 jaar.  
Openingstijden van de Ieniemieniebende zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur.   
 
Op de Oscarbende stromen de kinderen vanaf 2 jaar in vanuit de Ieniemieniebende.  
Openingstijden van de Oscarbende zijn van 7.00 uur tot 19.00 uur. Op deze groep is het ook 
mogelijk voor kinderen om te lunchen. 
Op de Oscarbende worden ook de kinderen geplaatst die een verwijzing voor Voorschoolse 
Educatie (VVE) hebben gekregen.  
 
De Elmobende wordt de peutergroep voor kinderen met een peuterplaats op de ochtend of 
middag. 
Openingstijden van de Elmobende:  

- ochtendgroep van 8.30 uur tot 11.30 uur (alle ochtenden) 
- middaggroep op van 12.15 tot 14.45 uur (op maandag, dinsdag en donderdag) 

 
Om deze verdeling te bewerkstellingen vragen wij, wanneer het u betreft, uw medewerking zodat 
alle kinderen in de juiste groep geplaatst kunnen worden. De pedagogisch medewerksters zullen 
de betreffende ouders hiervoor benaderen.  
 
De vaste gezichten op de verschillende groepen blijven, zoals het er nu uitziet, ongewijzigd. Als 
gevolg van verdere groei blijven aanpassingen in de bezetting mogelijk. Deze aanpassingen zullen 
binnen het vaste team worden opgevangen.  
  
De vaste gezichten op de Ieniemienie zijn:  Mariëlle, Janny, Anke en Monique, Femke 
Op de Oscarbende:     Mireille, Petra en Tineke 
Op de Elmobende:     Mariëlle, Janny, Melanie en Corine 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Betty van de Logt 
 

Correspondentie adres: Postbus 16, 6690 AA Gendt 
Locatie: Schoolstraat 1, 6691 XP Gendt, T: 0481-421371 
Locatie: Nijmeegsestraat 3, 6691 CJ  Gendt, T: 0481-421298 

Directeur: Betty van de Logt 
E: ikcdevonkenmorgen@delinge.nl 
I: www.vonkenmorgen.nl 
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