
Opvang & onderwijs van 0 tot 13 jaar

IKC De Vonkenmorgen

Voor ieder kind met z’n talent!



Onderwijs bij IKC De Vonkenmorgen
Voor ieder kind met z’n talent!

In ons onderwijs staat ieder kind centraal en telt ieder kind mee. Vanaf 
de peuters in de peutergroep tot en met de tieners in groep acht. Dit 
doen we vanuit onze visie, verwoord in zes O’s: Onderwijs, Opvang, 
Ontspanning, Ontmoeten, Opvoeding en Ontwikkeling.

Wij richten ons in het onderwijs op het ontwikkelen van de talenten 
van kinderen. Het beste uit kinderen halen door aan te sluiten bij wat 
ze goed kunnen. De Vonkenmorgen biedt kinderen een duidelijke 
structuur en eigentijdse lesmethodes. Wij vinden het belangrijk om 
veel aandacht te besteden aan rekenen, taal en lezen. Dat is de basis 
voor een goede ontwikkeling. Daarnaast investeren wij in 21e eeuwse 
vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, mediawijsheid en ICT.

Naschoolse activiteiten
IKC De Vonkenmorgen organiseert verschillende uitdagende naschoolse 
activiteiten. Dit doen we om kinderen hun talenten te laten ontdekken 
en te ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit Kunst & Cultuur en Sport & 
Spel activiteiten. Bijvoorbeeld kookworkshops, struinen in de polder of 
meespelen in een orkest. 



Opvang bij IKC De Vonkenmorgen
Flexibel en op maat!

Bij IKC De Vonkenmorgen kunt u terecht voor kinderopvang, peuter-
opvang en buitenschoolse opvang (BSO) 
voor en/of na schooltijd. 

Kinderopvang
Wij bieden kinderopvang op maat voor 
kinderen van tien weken tot 4 jaar in 
verticale groepen. Oudere en jongere 
kinderen helpen en leren van elkaar. Met 
baby’s volgen we zoveel mogelijk hun 
eigen ritme, terwijl we met de peuters in 
een vaster dagritme werken.

Peuteropvang
Wij vinden het belangrijk om extra 
aandacht te geven aan de ontwikkeling 
van peuters voor een goede start op de 
basisschool. Daarom maken kinderen op 
de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik 
van het educatieve aanbod op de peuter-
groep (voorheen peuterspeelzaal). Hierbij 
kunt u peutergroep en opvang met elkaar 
combineren.

Buitenschoolse opvang
Op de BSO mogen kinderen zelf kiezen 
wat ze willen doen. Wordt het buiten 
spelen, sporten, knutselen of lekker 
kletsen? Ook organiseren we veel leuke 
activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur. Kinderen 
ontmoeten veel leeftijdgenootjes en kinderen uit hun eigen klas. U 
kunt kiezen voor BSO voor en/of na schooltijd, flexibel én op maat!



Onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar
IKC De Vonkenmorgen

De Vonkenmorgen is een Integraal Kind Centrum (IKC) en biedt opvang, 
onderwijs, ontwikkeling, opvoeding, ontmoeten en ontspanning met 
één pedagogische aanpak voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één 
dak in Gendt.

Voor ieder kind met z’n talent
Het kind staat centraal bij ons IKC. Van kleins af aan kijken we naar 
waar uw kind behoefte aan heeft, hoe het leert en hoe we uw kind het 
beste kunnen uitdagen. Wij streven naar zelfwaardering, zelfrespect 
en plezier in spelen en leren. We sluiten aan bij de mogelijkheden van 
kinderen en medewerkers. Passie in leren en leren met passie!

Flexibel en op maat
IKC De Vonkenmorgen werkt met een team van deskundige, betrokken 
leerkrachten en pedagogische medewerkers. Wij bieden kinderopvang 
aan die aansluit bij wat uw baby of kind nodig heeft en wil leren, maar 
ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel 
per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisse-
lende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen.

www.devonkenmorgen.nl

IKC De Vonkenmorgen is 
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Stichting De Linge


