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Samen met je opa en oma naar school... & de wandel 5-daagse 

Tegenvaller 

Naschoolse activiteiten zijn in trek... 

 

De laatste periode van dit schooljaar is gestart. Een periode waarin het leerjaar wordt afgerond en waar we met de kinderen 
alweer vooruitblikken en gaan wennen in de nieuwe groep. Op allerlei vlakken vindt er scholing plaats binnen het team. Om 
hier een paar voorbeelden van te noemen: Juf Anita zal op 16 juni haar diploma kindcoach uitgereikt krijgen. Het basisschool-
team heeft een verdieping gevolgd voor ‘Zien’, in dit programma registreren wij het welbevinden & de betrokkenheid van onze 
leerlingen. Mireille van de peuteropvang zal na de zomervakantie starten met haar HBO opleiding pedagogisch management 
aan de Fontys in Den Bosch. Onze 4 nieuwste medewerksters bij de peuters zijn gestart met de cursus Startblokken. Juf Anouk 
zal deze maand het tweede blok van haar gymopleiding afronden. Een groot deel van het basisschoolteam heeft deze maand 
weer een opfriscursus gehad voor hun bedrijfshulpverlening. De medewerksters van het voorschoolse team hebben dit op 
twee zaterdagen gedaan. Op het gebied van ICT heeft juf Rianne ons deze maand ook weer verder geschoold in het gebruik van 
ons digibord en de chromebooks. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe wij ons blijven ontwikkelen.   

 Weer een divers aanbod aan naschoolse activiteiten zijn deze periode opge-
start. Jeugd EHBO voor de groepen 6-7-8  en de Polder adventure voor de 
groepen 3-4-5. Doordat we zoveel aanmeldingen hebben ontvangen heeft 
Meneer Willy besloten om twee groepen op te starten om mee de polder in 
te gaan. Todor, onze gym- en BSO stagiair, zal Willy daarbij ondersteunen. 
Vanuit Jumping Gendt kregen wij een onverwachts aanbod om een na-
schoolse activiteit aan te bieden met jumping lessen. Omdat we daar graag 
gebruik van maken hebben de kinderen uit de groepen 7 & 8 deze periode 
twee naschoolse activiteiten waar ze zich voor konden opgeven.    

Helaas is gebleken dat de vullingen van de toverpennen die we op school aanbieden veel sneller leeg zijn dan de 
‘ouderwetse’ inktpatronen. Voor ons als school is het niet haalbaar om de vullingen kosteloos te blijven verstrekken, aange-
zien één losse vulling ons bijna evenveel kost als de aanschaf van een nieuwe pen. We gaan nu direct op zoek naar een goed 
alternatief, waarvan wij wel de navullingen gratis kunnen blijven verstrekken. Wij hebben contact met mensen van de univer-
siteit over ons schrijfonderwijs en zullen hun ook onze vraag voorleggen.  

Deze weken zijn de kleuters 6x wennen in groep 3. Ze starten daar al met het ‘ik-boekje’ en kunnen alvast ervaren hoe het is 
in de nieuwe klas. Voor de groepen 3 tot en met 7 hebben wij jaarlijks de doorschuifochtend gepland (woe 27 juni). De peu-
ters spelen samen met de kleuters buiten en de juffen gaan regelmatig met groepjes bij elkaar op bezoek. Vlak voordat een 
peuter overstapt naar de kleuters, zijn er ook een aantal wenmomenten waarop de peuter meedraait bij de nieuwe juf. Op 
deze manier maken wij de overstappen steeds overzichtelijker voor de kinderen. Geeft u uw kind nieuw op bij de BSO? Ook 
dan zal de leerkracht samen met uw kind alvast even een kijkje gaan nemen om te zien hoe de BSO eruit ziet.  

Wennen op verschillende manieren 

Na de meivakantie zijn we van start gegaan met het thema "Familie". Een leuk thema waar we met 
creatieve, educatieve en vooral leuke activiteiten kijken naar baby's, wie ben ik?, mijn familie, waar 
woon ik? en opa en oma. Op dinsdag 26 juni worden ook de opa's en oma's uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen bij hun kleinkinderen in de groep. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. Van 4 tot en 
met 8 juni gaan we samen aan de wandel tijdens de wandelvijfdaagse...Met alle peuters van 2 tot 4 
jaar gaan we 5 dagen wandelen met als klap op de vuurpijl een heuse intocht op vrijdag. Leerlingen 
van groep 8 staan onderweg klaar met een traktatie voor de peuters. Leuk als er veel opa’s en oma´s 
hun kleinkinderen komen toejuichen.  Opgeven voor de vijfdaagse kan nog bij de groepen! ‘s Avonds 
mogen de peuters ook onder begeleiding meelopen met de intocht van de avondvierdaagse. Alle infor-
matie is verkrijgbaar bij de leidsters...we maken er samen een leuke week van! 



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 

Kunst & Cultuur in mei 
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IKC FEEST ! 

IKC de Vonkenmorgen  

… we dit schooljaar afscheid nemen van juf Paulien en juf Wil? Zij gaan beiden genie-
ten van hun vervroegd pensioen. In de volgende nieuwsbrief zeggen zij daar zelf nog 
iets over.  

… we in de week van de wandel 4-daagse de kinderen op de BSO de mogelijkheid bie-
den om op de BSO te eten, voordat ze aan de wandeling beginnen? De kinderen die 
zelf kunnen fietsen mogen dan met één van ons mee naar de Bataven. Zo is het voor 
een aantal kinderen misschien toch mogelijk om mee te kunnen lopen.  

…  u goede/kosteloze activiteiten die in ons naschoolse programma zouden passen 
kunt doorgeven aan nsadevonkenmorgen@delinge.nl? Naast houtbewerking, sport, 
natuur, kunstlessen, EHBO, bakken, vissen, etc. staan wij open voor andere ideeën 
waar we de kinderen blij mee kunnen maken.  

… we uw hulp kunnen gebruiken bij de organisatie van feestelijke dagen zoals bijvoor-
beeld Carnaval en de sportdag bij de peuters? En dat er na dit schooljaar ruimte is in 
de IKC Raad voor twee nieuwe ouders die hun kind(eren) in de basisschoolleeftijd heb-
ben? Meldt u aan en maak deze groepen met enthousiaste en betrokken ouders weer 
compleet, zodat we ook volgend jaar weer veel kunnen organiseren voor de kinderen. 

In groep 3 zijn we vanaf kern 7 van veilig leren lezen naast 
lezen en spelling ook gestart met begrijpend lezen. Bij 
bijna ieder vak maak je gebruik van begrijpend lezen. 
Denk maar eens aan de verhaalsommen bij rekenen. Maar 
niet alleen op school zijn we begrijpend aan het lezen, ook 
thuis, wanneer je bijvoorbeeld een kaart ontvangt, of een 
taart bakt moet je wel snappen wat er op het kaartje staat 
of hoe je het recept moet lezen. In de klas oefenen we dit 
met verschillende opdrachtjes, zoals een logische vervolg-
zin kiezen bij een tekst of vragen beantwoorden over een 
korte tekst, waarbij de kinderen leren om het antwoord te 
vinden door terug te lezen in de tekst. Op de foto’s is te 
zien dat de groepen 3 hiermee aan het werk zijn. Tijdens 
deze laatste toetsperiode van dit schooljaar wordt begrij-
pend lezen ook voor het eerst getoetst in groep 3.  

 

Begrijpend lezen  

Op de BSO is er altijd wat te doen! Ook in de vakantie ging het gewoon door. We 
hadden het thema ‘natuur’. Er is toen veel geknutseld rondom het thema. Er zijn 
bijvoorbeeld stenen geverfd en soms ontstond er ineens een heel mooi dier. In de 
tweede week is er weer een groepje kinderen naar de polder geweest. Lekker strui-
nen en picknicken. Best spannend om van de paden af te gaan en te klimmen over 
boomstammen, lopen door het hoge gras en zo toch bij een bankje uit te komen. 
Natuurlijk werd ook de ‘dikke mevrouw’ weer even bezocht. Nu werkt de Donzige 
Duck Bende aan het thema dierentuin. Er hangen al prachtig geverfde kleurplaten en 
er kan een dierentuin worden gebouwd van de blokken en de dieren. Dat gebeurt 
ook nog wel bij de Coole Bende, spontaan, zonder thema.  

De kinderen van de groepen 7 hebben een culturele ronde door Gendt en Doornen-
burg gemaakt op de fiets. Ze volgden een workshop kunst bij Zepplinn, theater bij 
theater Hakoena, muziek en capoeira. De groepen 1 t/m 5 hebben een extra dansles 
gehad deze maand. Dansjuf Lotte van Improvi heeft aan al deze groepen gastlessen 
gegeven.  
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