
Het afgelopen half jaar hebben we gewerkt aan verschillende agendapunten. Na-
mens de kinderopvang hebben we gekeken naar het reglement. Er is een COC opge-
start. Een Centrale Ouder Commissie, namens ons IKC is er een afgevaardigde vanuit 
de raad naar de eerste twee vergaderingen geweest. Er zijn mooie ontwikkelingen 
binnen De Linge. Leuk om te vermelden dat wij als voorbeeld fungeren. We hebben 
aan het COC advies gegeven over het voedingsbeleid. Voor ons waren de belangrijk-
ste punten, gezonde voeding en regelruimte voor de medewerkers. Daarnaast is er 
een advies over de tarieven uitgegaan naar de COC. We zien een verhoging van de 
tarieven en willen samen kijken of er nog andere mogelijkheden zijn.  

Namens de gehele IKC raad zijn er verkiezingen geweest met als resultaat een nieuw 
lid, Bouke Matijssen. Zij zal namens de ouders van de kinderopvang plaatsnemen in 
onze IKC raad. Ook gaan we meer strategisch werken en dat geven we vorm door 
het gesprek met de directie te voeren over de ambities van school en van de IKC- 
raad. Zo kunnen we samen kijken hoe we elkaar kunnen beïnvloeden en het beste 
te doen voor de kinderen....                                                                                                    
Dan nog even praktisch… Voor eventuele vragen/tips en als klankbord hebben we 
een nieuw emailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl  
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Huiswerk, hoe gaan wij daar mee om? 

IKC RAAD blikt terug 

We zijn 2018 met knallende kurken en een toost met de kinderen gestart. Een korte periode van maar 5 schoolweken tot aan 
de carnavalsvakantie. Weer een echt Vonkenmorgen feest om met z’n allen naar toe te werken. In de weken ertussen nemen 
we in de basisschoolgroepen de midden Cito’s af. Waarna de rapporten worden gemaakt en we in februari samen met kin-
deren, ouders en leerkrachten zitten om de voortgang van de kinderen te bekijken. We hebben verschillende voorstellingen in 
Providentia op het programma staan vanuit cultuur, zoals ‘Stormkracht’ & ‘Koningkramp’. Op de Ieniemieniebende zijn veel 
nieuwe baby’s gekomen. Alle bovenbouwleerlingen zijn naar Papendal geweest voor de aftrap van het ICT project, ter ere  van 
het 20-jarig bestaan van Stichting De Linge.  De kinderen in groep 8 krijgen hun officiële advies voor het voortgezet onderwijs. 
Ook hebben we in deze maand een themaweek rondom pesten. Het thema is ‘Bouw samen een muur tegen pesten’. Er stro-
men weer een aantal kinderen door van de peuters naar de kleuters, ook daar staan ouderavonden voor gepland. Een korte 
periode met veel inhoud!  

Naschoolse activiteiten in volle gang 

Grote schik bij de peuters tijdens ‘Peuterdans’, de onderbouw is creatief met “Meidenfun” & sportief tijdens het sportuur. 
Bovenbouwers zijn aan het kokkerellen bij De Klok. Dit kookatelier wordt altijd afgesloten met een heuse restaurantavond. 

 

Tijdens de afgelopen bouwvergaderingen hebben wij gekeken naar wat we in de verschillende groepen meegeven aan huis-
werk. Op de onderbouw is er geen vast huiswerk, maar geven leerkrachten aan dat het voor de ontwikkeling van de kinderen 
goed is om thuis bijvoorbeeld te lezen. In de groepen 5 tot en met 8 wordt er thuis geleerd voor toetsen van wereldoriëntatie. 
Daarnaast krijgen kinderen in groep 5 zo nu en dan een werkblad mee van bijvoorbeeld klokkijken of wordt er gevraagd iets 
mee te nemen naar school wat past bij het thema in de les. In groep 6 proberen we ongeveer elke 3 weken de kinderen huis-
werk mee te geven. Dit kan van verschillende vakgebieden zijn. De groepen 7 geven 1x in de twee weken huiswerk mee. En in 
groep 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerkopdrachten. Ook krijgen kinderen in verschillende groepen af en toe een leer-
blad met woorden mee naar huis voor Engels.                                                                                                                                            
We vinden het erg belangrijk dat kinderen niet te veel belast worden buiten schooltijd. De wijze waarop kinderen omgaan met 
hun huiswerkopdrachten gebruiken wij bij het invullen van het rapport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzet & zelfstandigheid.  
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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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Adviesgesprekken VO 
groepen 8                                                 

Rapporten mee 

Carnaval!                                  

Vakantie  

Oudergesprekken 0 tot 4 
jaar & gr. 1/2                  

Driehoeksgesprekken   
gr. 3 t/m 7     

IKC de Vonkenmorgen  

Cito heeft de toetsen geactualiseerd om goed aan te sluiten bij de onderwijseisen 
van nu. Cito wil de kennis van de leerlingen op actuele en professionele wijze toet-
sen. Het afnemen van de nieuwe, actuele toetsen betekent iets voor de grafieken 
van uw kind, die als bijlage in het rapport zitten en tijdens het kind-ouder-
leerkracht gesprek worden besproken. De inhoud van de nieuwe toetsen wijkt af 
van de toetsen die wij voorgaande jaren afnamen. Daardoor kunnen we de resulta-
ten niet met elkaar vergelijken en is er een breuk te zien. De kinderen bouwen als 
het ware vanaf nu weer een nieuwe grafiek op. Meer informatie over wat dit pre-
cies per groep betekent leest u terug in de bijlage in het rapport.  

Schrijven met Toverpen.. 

Peuteropvang 

Opening jubileumjaar de linge 

Tot en met groep 8 blijven de kinderen schrijflessen volgen om hun handschrift verder 
te ontwikkelen. Alle leerlingen krijgen in groep 4 een zogenaamde ‘toverpen’ van 
school. Deze schrijft soepel en is extra handig doordat er een gumfunctie op zit. Vullin-
gen voor deze pennen hebben wij op voorraad. Wel vragen wij u om te kijken of uw 
kind nog steeds beschikt over een goed werkende pen. Mocht dit niet zo zijn dan kun-
nen wij u sinds kort de mogelijkheid bieden om een nieuwe toverpen bij ons op school 
aan te schaffen. De pen kost bij ons € 2. Op deze manier hopen we dat de kinderen 
tegen een kleine prijs voorzien blijven van goed schrijfmateriaal wat het werk zeker 
ten goede zal komen. 

Het 20-jarig jubileum van De Linge is afgetrapt in Papen-
dal met een ‘inspiriment’ van Ruud Veltenaar. Dit ging 
over diverse technologische ontwikkelingen, klimaatver-
andering en onderwijs in de toekomst. Daarnaast sloot 
zijn TED-talk aan bij de ontwikkeling die De Linge scholen 
komend jaar gaan doormaken op ICT-gebied.  

Cito 3.0: vernieuwde toetsen met nieuwe grafieken 

Het is winter op de voorschoolse groepen. Al ligt er buiten geen 
sneeuw en is het ook niet echt heel koud, toch beleven we de ken-
merken sneeuw met o.a. scheerschuim, verf en propjes papier. We 
zien ijs uit de vriezer smelten en luisteren naar het verhaal van 
Kikker die het heel erg koud heeft. Op de thematafel staan allerlei 
voorwerpen die met de winter te maken hebben. Zo bieden we de 
kinderen nieuwe woorden aan die we visualiseren via spelactivi-
teiten, liedjes en knutselwerkjes.  Voor de ouders ook leuk om via 
deze thematafel te zien waar we mee bezig zijn. Op die manier kan 
het gesprek daar thuis ook over gaan. Natuurlijk volgen er op klas-
bord weer leuke, gezellige en creatieve foto's . 

Wist u dat….. 

… de school alweer helemaal versierd is voor ons carnavalsfeest! Bedankt 
‘versiergroep’. 

… we twee collega’s in ons midden hebben die in blijde verwachting zijn. Zowel Anke 
als Melanie zijn zwanger.                                                   

 … de carnavalsvoorbereidingen weer in volle gang zijn…. Want wie worden er dit 
jaar jeugdprins/jeugdprinses & hofheer/hofdame? 

Wij bouwen een muur tegen pesten! 

Deze stenen worden gebruikt om 
onze muur tegen pesten te bou-
wen. Op de bovenbouw en onder-
bouw is het straks te zien. 

ALAAF, ALAAF, ALAAF... 
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