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Chromebooks  

Wat een muzikaliteit…. De groepen 5 & 6 vormen een orkest 

Een sportieve strijd! 

Bij het digitaal werken richten we ons nu vooral op rekenen, taal, spelling & begrijpend lezen.  
Soms om deze vakken extra te oefenen, maar vaak ook als verwerking van de lesstof. Door het 
programma Momento kunnen wij kinderen direct volgen in hun vorderingen. Tijdens wereld-
oriëntatie gebruiken we de digitale leeromgeving bij het onderzoekend leren. We hebben al 
eerder in de nieuwsbrief vermeld dat alle leerkrachten zich scholen in het digitale programma 
Prowise. Dit gebruiken wij op ons digibord. Een extraatje daarbij is het interactieve werken via 
ProConnect. De les op het digibord van de leerkracht kunnen wij delen met de chromebooks 
van de kinderen. Zij kunnen dan op de chromebooks werken en het blad weer digitaal terug-
sturen naar het bord van de leerkracht. Mooie ontwikkelingen in deze uitprobeerfase. 

Terugkijkend op de afgelopen maand zijn er weer heel veel mensen die een bedankje verdienen voor hun betrokkenheid bij de 
kinderen. We willen Roelie, Geert, Joey & Annabel bedanken voor het geven van de workshops omtrent motoriek. Naast deze 
externe experts hebben ook juf Anita en juf Marieke hun kennis gedeeld. De kinderen van de groepen 7 hebben in de maand 
april zowel hun theorie- als praktijkexamen gehaald! De ouderraad zorgde voor koffie en thee en het was erg fijn om ook weer 
zoveel ouders op de been te krijgen die hebben geholpen langs de fietsroute! Bij de peuters zijn veel ouders meegegaan om de 
kinderen te verblijden met een uitstapje naar de kinderboerderij. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. Thuis zijn 
de kasten uitgemest om zakken te vullen met oude kleding voor de actie Bag2School. Namens de leerlingenraad en ouderraad 
super bedankt, het heeft namelijk 1000 kg opgeleverd! En ook bij de talentenshows is zoveel publiek aanwezig dat we soms 
maar net in de hal passen! Samen maken we er wat moois van!                                                                       

 
De afgelopen maand hebben er weer 5 voetbalteams meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meiden. He-
laas is er dit jaar geen team doorgedrongen tot de volgende ronde. Voor het ene team was het heel duidelijk ‘niet door’, voor 
een ander team ‘net niet’…..jammer! Wel hebben alle teams met veel plezier gevoetbald en dat is zeker zo belangrijk. De bege-
leiders, waaronder dit jaar twee ouders, waren ook zeer enthousiast. Zelf vind ik het elk jaar weer genieten hoe de kinderen op 
gaan in het spel, elke kleine kans zien om toch naar de finale te kunnen en heel sportief bezig zijn. TOPPIE! Aan toeschouwers 
dit jaar ook geen gebrek. Namens spelers en begeleiders ook alle supporters bedankt! Sportieve groet van Juf Margriet 

Na weken oefenen hebben de kinderen van de Blazersbende, groep 5a & 6a, hun 
concert gegeven. De blazersbende is een project van ons IKC in samenwerking met 
de plaatselijke muziekvereniging. Doel van het project is om kinderen op een actieve 
manier te laten kennismaken met een instrument in een blaasorkest. Kinderen 
speelden op klarinetten, saxofoons, trompetten, baritons, dwarsfluit en slagwerk. 
Een hele ervaring om met een instrument voor zo’n groot publiek in Providentia te 
mogen spelen! Nu de beurt aan groep 5b & 6b, zij nemen het stokje over.  

Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u een foto van het interview dat de kinderen afnamen bij de bewoners van het verzorgingste-
huis. Samen in gesprek over hun ervaringen in de oorlog. Naast dit gesprek hebben de kinderen zich ook verdiept door een 
bezoek te brengen aan oorlogsmuseum Niemandsland hier in Gendt. Voor de herdenking op vrijdag 4 mei aanstaande maken 
de kinderen de tuin weer netjes bij het herdenkingsmonument.   

Tuin van de vrijheid 



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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BSO nieuws 

Peuteropvang 

Vorige week zijn we met de peuters naar de kinderboer-
derij in Arnhem geweest. Met een lekker zonnetje en veel 
ouders die bereid waren om te rijden, hebben we twee 
gezellige ochtenden gehad. Veel dieren bekeken, gevoeld, 
gehoord en geroken! Een varken dat in de modder rolde, 
biggetjes die graag willen drinken bij mama en een koe 
die zich zo hard liet horen dat menigeen ervan schrok. En 
natuurlijk was er een mooie speeltuin bij waar nog lekker 
gespeeld werd na een kleine picknick. Voor iedereen was 
het een erg leuke ochtend!  

Vakantie 

2e  Pinksterdag     

Fietstocht gr 6 t/m 8                  

IKC de Vonkenmorgen 

Wist u dat….. 

 

… de kinderen van de groepen 8 hun eindtoets vorige week hebben gemaakt? Ze wa-
ren er klaar voor en hebben goed geconcentreerd gewerkt. Trotse meester en juffen! 

… kinderen die niet op de BSO zitten na schooltijd zeker welkom zijn om gezellig mee 
te spelen op het schoolplein? De regels van de BSO gelden dan ook voor deze kin-
deren. De belangrijkste daarvan zijn dat er geen mobiele telefoons mogen worden 
gebruikt en dat we geen chips en frisdrank op het schoolplein willen. 

… Wist u dat in verband met onze twee zwangere collega’s bij de peuteropvang,  

Daniëlle Kloosterman-Peters een deel van onze uren de komende tijd opvangt? Bin-
nenkort kunt u meer over haar lezen in een nieuwsbericht op de website. 

… de gemeente Lingewaard het belangrijk vindt dat alle volwassenen en kinderen de 
mogelijkheid moeten hebben om bijvoorbeeld lid te zijn van een sportvereniging of 
om een internetaansluiting te hebben? Op de website www.meedoeninlingewaard.nl 
vindt u verdere info over de geld terug mogelijkheid voor de kosten die u maakt.  

… we op zoek zijn naar ouders/verzorgers (van de kinderen 0 tot 12 jaar) die ons wil-
len helpen bij het organiseren en ondersteunen van feestjes zoals sportdag en carna-
val? Veel van deze feestjes zijn op vrijdag, dus zoeken we vooral ouders/verzorgers die 
dan beschikbaar zijn. Voor vragen en verdere informatie kunt u zich wenden tot  

Mireille (leidster oscarbende).  

Na een gezellig Koningsontbijt in de klas kon de sportdag beginnen. Door voldoende 
verkoeling in de vorm van schaduw, veel drinken en een ijsje na afloop heeft de ou-
derraad een belangrijke bijdrage geleverd aan het plezier van de kinderen tijdens de 
sportdag. De bovenbouw kinderen genoten van de clinics die werden verzorgd door 
de lokale sportverenigingen! De allerkleinsten genoten van het springkussen en de 
watertafel. En ook het bekende zaklopen kwam vandaag voorbij bij de groepen 3 en 4. 
Op de foto’s hiernaast een kleine impressie! Bedankt voor alle hulp! 

Het mooie weer is aangebroken en daar maken we natuurlijk 
gebruik van. Buiten zoeken de kinderen allerlei beestjes die in 
potjes en bakjes worden gedaan… met hier een daar een blaad-
je groen om wat te eten te hebben. De kinderen van de Donzige 
Duck Bende knutselen rond het thema ‘jonge dieren’ en ‘lente’. 
Ook staat de meivakantie voor de deur. Op de BSO staat die in 
het teken van ‘NATUUR’. We organiseren allerlei activiteiten die 
daarbij passen. We willen knutselen met dingen die we in de 
natuur tegen komen, bloemetjes zoeken, struinen in de polder 
en misschien wel picknicken. Kortom; weer genoeg te beleven! 
Wist u dat er steeds meer kinderen bijkomen op de VSO/BSO!   
’s Morgens aan het ontbijt (tussen 7.00-7.30) soms al meer dan 
tien kinderen en in de middag ook veel kinderen om mee te 
spelen. Wat een plezier. Voor de vakantiebelevenissen: volg ons 
op facebook en klasbord.                                                                    . 

Koningsontbijt en sportdag  
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