
Het is lente! Wat hebben we daar naar uitgekeken met z’n allen. De zon gaat 
weer meer schijnen, de blaadjes groeien weer aan de bomen, jonge dieren 
worden geboren en verschillende voorjaarsbloemen komen uit de grond. Alle-
maal aspecten die tijdens een kringgesprek met kleuters ter sprake komen. En 
het allerbelangrijkste wat hierbij hoort volgens de letterlijke woorden van één 
van onze kleuters: ‘We mogen zonder jas naar buiten’. De komende periode 
werken we aan het thema Lente. ‘Raai de kraai’ van de methode Kleuterplein 
neemt ons mee naar de boerderij. Op de boerderij is veel te beleven. Zo zijn 
er veel dieren te vinden, maar de kinderen ervaren ook dat de boerderij een 
nuttige functie heeft. De boerderij levert ons groente, fruit en aardappelen. 
De toetjes die we eten komen van melkproducten die ook weer van de boer-
derij komen. Kortom, een heerlijke periode van leren, ontdekken en ervaren. 
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Neem al die oude kleding maar mee naar school…. 

De lente is begonnen…. Ook bij onze kleuters! 

Maart roert zijn staart! En dat is gebleken. We gingen van schaatsen op de schoolpleinen naar de eerste echte zonnige dagen. 
Van binnen is ons IKC alweer helemaal in paassfeer gebracht door onze actieve versiergroep. De ouderraad heeft de organisa-
tie van de paaslunch opgepakt en de paashaas staat klaar om op de onderbouw eieren te verstoppen. We hebben goed be-
zochte informatieavonden gehad. Voor de ouders van de BSO een avond waarbij werd gesproken over 5 stellingen en een 
avond voor ‘nieuwe’ ouders waarbij we ze aan de hand van beelden een kijkje hebben gegeven in ons IKC. De kinderen van de 
BSO hadden heerlijk cakes gebakken hiervoor. De dag daarna konden we de mensen live rondleiden door het gebouw en laten 
kijken in de groepen. Mooi om dan ook terug te horen dat er een fijne sfeer is in de school. Voor nu wensen we iedereen alvast 
fijne paasdagen en geniet van alle (chocolade) eitjes... 

Voorleesexpress zoekt vrijwilligers 

De voorleesexpress zoekt vrijwilligers die 20 weken lang wekelijks 1x willen voorlezen in gezinnen met 
kinderen met een taalachterstand. Als voorlezer laat je kinderen en hun ouders kennismaken met inter-
actief  voorlezen. Je wordt hierbij ondersteund door een coördinator. Op dit moment zijn er gezinnen 
(ook van onze school) die graag ondersteund willen worden, maar waar nog geen voorlezers beschikbaar 
voor zijn. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jolande van der Pol. jvdpol@obgz.nl 

De leerlingenraad en ouderraad hebben samen een actie op touw 
gezet waarmee ze kleding inzamelen op school. De brief hierover 
is vorige week via de mail verzonden. De opbrengst willen we ge-
bruiken om in en rond de school dingen op te knappen. Mocht u 
meer spullen willen inleveren dan dat er in de gekregen zak past, 
geen probleem. De spullen mogen ook in andere zakken verpakt 
worden. Stapelen maar... 

Talentenshow 

De talentenshow van 21 maart 2018 was leuk. De optredens waren 
leuk en mooi en het was gezellig met z’n allen. Er waren dans-, to-
neel- en muziekoptredens. Het vendelzwaaien van Lenn was heel 
mooi en bijzonder. Bedankt allemaal voor alle mooie optredens.                                                               
Groetjes van Lisa V. en Jesse, groep 6a 
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IKC de Vonkenmorgen  

In alle groepen hebben we hard gewerkt aan 
kunstwerken om ons museum te vullen. Ook op 
de BSO werkten we aan dit thema. Vooral bij de 
Donzige Duck Bende was er veel knutselplezier. 
Hoogtepunt: met je blote voeten door de verf, 
voetenkunst! Een geslaagd kunstproject IKC breed. 

Twee nieuwe collega’s bij de kinderopvang stellen zich graag voor: 

Na een gezamenlijke opening op het plein waarbij 
de met dozen gebouwde slogan: ‘IKC de Vonken-
morgen pakt ze allemaal in!’ werd omgeschoten 
zijn de kinderen gaan meten, vouwen, handig tel-
len, sorteren, wegen, onderzoeken & presenteren. 
Allemaal in het teken van rekenen.  

Kunstenaars in de dop….  

Vanaf 1 april zal ik, Nena Kerkman, het team komen versterken. Ik ben 
28 jaar en woon samen in Haalderen. Na een aantal jaren als leerkracht 
in het basisonderwijs te hebben gewerkt, heb ik een bewuste overstap 
gemaakt naar de kinderopvang. Ik ga graag de uitdaging aan om dit sa-
men met de kinderen te doen op de Vonkenmorgen!                                     

Ik ben Marscha van Workum, 44 jaar, moeder van Anouk (16) en Tim 
(12) en woon in Gendt. Op dit moment ben ik 12 jaar gastouder. Daar-
voor heb ik 7 jaar op een kinderdagverblijf gewerkt en 6 jaar in de 
kraamzorg. Vanaf  1 mei sluit ik me gezellig aan bij het team van de 
kinderopvang van IKC de Vonkenmorgen.                                                                               

Zie www.vonkenmorgen.nl voor meer informatie over onze nieuwe collega’s.                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   

Wist u dat….. 

De kinderen van de groepen 8 dit jaar weer een bijdrage hebben geleverd aan de na-
tuur in Lingewaard door struiken te planten tijdens de Boomplantdag? 

We ‘Tante Jo’ helpen bij het verzamelen van schoenendozen waarmee zij samen met 
kinderen tijdens het feest van de Gendtse winkeliers op zondag 15 april de Gendtse 
Vlam gaat nabouwen? De dozen kunnen op beide locaties worden ingeleverd.   

Ons hele IKC op vrijdag 20 april kan genieten van het Koningsontbijt en de sportdag, 
maar dat hierdoor de talentenshow voor de groepen 1/2d, 4b, 5b en 7a is verplaatst 
naar donderdag 26 april om 13.30 op de onderbouw? 

We afgelopen vrijdag afscheid hebben genomen van Femke Blankestijn? Veel succes 
Femke & bedankt voor alles. 

Er aanstaande zondag 1 april weer het jaarlijkse Paasvuur in Gendt is? Right Direction 
Music organiseert dit. Om 19.45 uur vertrekt de optocht o.l.v. Sint Sebastianus vanaf 
de kerk richting het Paasvuur. De lampionnen zijn op de onderbouw in de maak en het 
spandoek op de bovenbouw wordt gevuld met allemaal dingen die de kinderen de we-
reld uit zouden willen hebben. Bent u erbij? Voor meer info zie: www.paasvuurgendt.nl 

Bij de Coop in Gendt de Doekoe scholenactie is gestart? Bij de boodschappen ontvangt 
u munten die u aan ons IKC kunt doneren. Hiermee kunnen we sparen voor gratis 
sport– en spelmateriaal. Daar worden wij blij van :-) 

2 april  2e Paasdag 

 
4 april  Schoolvoetbal jongens 

5 april  Theorie verkeers- 

  examen groep  

6 april  Talentenshow groepen 

  1-2b, 3a, 6b en 7b    

10 april  Infoavond  Motoriek 

9-13 april Schoolfotograaf  

11 april  Talentenshow groepen 

  1-2c, 4a, 5a en 8a                                        

  & schoolvoetbal meiden 

17/18/19  Eindtoets groep 8  

18 april  Praktijk verkeers-         

  examen groep 7   

20 april  Koningsontbijt/                    

  Sportdag 

26 april  Talentenshow groepen 

  1-2d, 4b, 5b en 7a   

30       

Grote rekendag 2018 

Wijziging naschoolse activiteiten  

Helaas komen de naschoolse activiteiten voor de peuters te vervallen, omdat dit niet 
meer te combineren valt voor de leidsters. Wel worden de activiteiten tuinieren, 
klimmen / klauteren en dans opgenomen in ons dagprogramma, zodat alle kinderen 
ervan kunnen blijven genieten.  
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