
Ook dit jaar hebben de groepen 8 een bijzonder uitstapje gehad naar 
Het Rijksmuseum en de naastgelegen Teekenschool. Op maandag 
ochtend om 7.15 uur vertrok de bus al richting Amsterdam. Dit pro-
ject stond in het teken van onderzoeken, doen en beleven. Altijd met 
de collectie van het Rijksmuseum als uitgangspunt. Leerlingen ont-
moeten Rembrandt, vluchten mee in de boekenkist van Hugo de 
Groot en ervaren de kou in het Behouden Huys op Nova Zembla. In 
het museum vinden leerlingen sporen van de VOC en zien zij met 
eigen ogen luxe handelswaar uit die tijd. In het Atelier van de Teek-
enschool tekenen en schilderen leerlingen een rijk reisverslag of ze 
beleven de verhalen op het podium. Een unieke ervaring!  
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Goede nachtrust… een paar weetjes van de GGD op een rij: 

Toneelspelen & tekenen in het rijksmuseum 

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de 5 weken tot aan de carnavalsvakantie flink gevuld waren. Dat is ook zeker ge-
bleken. Een periode van hard werken en genieten! De driehoeksgesprekken met kinderen en ouders in de groepen 3 t/m 7 en 
de oudergesprekken in de overige groepen zijn geweest en alle gegevens worden omgezet in plannen voor in de klas. Ook heb-
ben we een nieuw lid voor de GMR, Mario Stefanutto zal de ouders van ons IKC de komende tijd naast meester Willy gaan ver-
tegenwoordigen. Meer hierover leest u in het nieuws op onze website. Heeft u onze oproep gezien op facebook over de beno-
digde verhuisdozen en bananendozen voor de opening op de Grote Rekendag? Aanstaande vrijdag 2 maart komen de mensen 
van Mad Science langs met hun show: Energie Experts. We gaan ons weer verwonderen…. En legt u de winterkleding alvast 
apart? De leerlingenraad en OR gaan samen een actie opzetten. Nadere info over het hoe & wat volgt binnenkort.  

Aankondiging motoriek avond 

Op dinsdag 10 april kunnen wij u een informatieavond over motoriek aanbieden. Deze avond hebben we verschillende spre-
kers die in kleine groepjes het belang van motoriek en bewegen belichten. Aan alle leeftijden is gedacht: van 0 tot 13 jaar.  Op 
dit moment hebben we de toezegging van twee fysiotherapeuten van Wismans, Annabel van Zorg op maat en een kinderfysio-
therapeut van de Maartenskliniek. Noteert u deze avond alvast in de agenda? Verdere informatie volgt.  

 Wist u dat: Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn? Kinderen 
door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? Er in thee 
ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen? Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem 
versterkt door slaap? Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen? Melatonine vrij verkrijgbaar is maar dat het 
afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken? Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het bin-
nen een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt? Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig moge-
lijk invloed op het slapen te hebben? De GGD heeft een speciale folder waarin bovenstaande onderwerpen worden toegelicht. 
Ook bieden zij een spreekuur om samen in gesprek te gaan over het slaapprobleem van uw kind.   

Kookatelier weer een groot succes! 

Samen met 9 andere kinderen hebben wij ons opgegeven voor het    

kookatelier. We hebben drie lessen gehad en de vierde was dat je voor 

de opa’s, oma’s, papa’s en mama’s mocht koken. We hebben geleerd 

dat je met drie borden mocht lopen, we hebben ook geleerd dat we 

eerst de dames via rechts moeten serveren. En we hebben er van geno-

ten! Groetjes Sanne, Annemarie en Feline groep 7                                                                             

De Klok Horeca Gendt & AH Gendt, nogmaals bedankt! 



Locatie Schoolstraat 

Buitenschoolse opvang 

Kinderopvang 

Peuteropvang 

Basisschool groep 1 t/m 4       

Schoolstraat 1 

 0481-421371 

Locatie Nijmeegsestraat                

Basisschool groep 5 t/m 8 

Nijmeegsestraat 3 

0481-421298 

 ikcdevonkenmorgen@delinge.nl 

Kijk ook op www.vonkenmorgen.nl 
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IKC de Vonkenmorgen  

Kleurrijk versierde gebouwen, voorbereidende dagen met gekke brillen en hilarische 
kapsels, groepsdoorbroken creatieve activiteiten, veel geheimzinnige voorbereidin-
gen, onthulling van jeugdprins Ties ut feestbeest & zijn hofdames Savaja en Siënne, 
wekenlang oefenen met danspasjes, schattig geschminkte gezichtjes, Gentenarren, 
broodjes knakworst van de OR, bingo, optreden van onze eigen dansgarde, Wasknie-
pers, high-fiven en hossen met Prins Jan-Willem de Buutegewone en zijn schoonheid 
Anita. Alle ingrediënten van ons Vonkenmorgen carnavalsfeest! 

BSO in beeld 

Kunst in de klas 

 

Terugblik carnaval 

In de vakantie hebben we heerlijke afwisselende dagen gehad op de BSO. De foto’s 
hierboven geven een kleine indruk van de dingen die wij hebben gedaan. 

Wist u dat….. 

- op 15 & 16 maart de oudste 4 leerlingen van de leerlingenraad helpen tijdens de 
open avond en open dag. Echte ervaringsdeskundigen die het reilen en zeilen op ons 
IKC goed kunnen verwoorden aan de nieuwe ouders en kinderen.  

-  de muur tegen pesten al gebouwd is op de onderbouw? De foto ervan ziet u boven 

de kalender op deze pagina. 

- het bericht over de onthulling van jeugdprins Ties ut Feestbeest en zijn hofdames 
Siënne en Savaja bijna 3000 mensen heeft bereikt op facebook? Carnaval leeft in 
Gendt! 

Vanaf 19 februari werken zowel de peuters als kleuters rondom het thema ‘Kunst’.  Op 

creatief vlak trekken we dit thema ook door in alle andere groepen. Alle groepen kie-

zen een schilder en gaan zich verdiepen in de stijl. Uiteindelijk wordt er per groep ook 

een schilderij op groot doek gemaakt. Deze worden tentoongesteld op onze onder-

bouwlocatie aan de Schoolstraat in Gendt.  

 
2 maart Groepen 1-2 vrij  

  
14 maart  Boomplantdag 

15 maart Info-avond voor ouders 

  nieuwe leerlingen 

16 maart Open ochtend nieuwe  

  ouders en leerlingen 

21 maart   Talentenshow groepen 

  1-2 a, 3b, 6a en 8b    

28 maart De grote Rekendag   

30 maart     Paasviering                  
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