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IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van Stichting De Linge 

          Gendt, 22 juni 2018 

Aan:  alle ouders van de BS 

Betreft:  personele bezetting Vonkenmorgen 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Christa Grob heeft aangegeven een dag minder te willen werken. Dit heeft als consequentie dat er binnen de 

Linge scholen is gekeken naar een baan passend bij haar nieuwe omvang. 

De internbegeleider van de Pius X heeft een baan elders geaccepteerd. De vrijgekomen ruimte kan precies 

door Christa worden ingevuld.  

Een dubbel gevoel voor Christa, haar Vonkenmorgen loslaten en gaan voor een nieuwe uitdaging. 

Natuurlijk zullen we haar betrokkenheid, haar enthousiasme om voor de kinderen en het team er te zijn, 

missen. We snappen echter haar keuze om minder te willen werken. 

Inmiddels zijn we op zoek naar een nieuwe internbegeleider. Om de periode te overbruggen zal Christa nog 

lopende zaken begeleiden als dat nodig is. 

Anouk van den Brink komt in groep 3b naast Ingeborg op de woensdag werken. Anouk zal pas rond de 

herfstvakantie starten omdat ze eerst nog gaat bevallen van haar 2de kindje. Totdat Anouk beschikbaar is 

lossen we dit intern op.  

Anouk gaat daarnaast ook nog 2 dagen per week de leerkrachten ontlasten, dit i.v.m. met de werkdruk 

verlagende middelen die vrijkomen a.s. schooljaar. De leerkrachten zullen af en toe worden uitgeroosterd om 

taken uit te voeren die niet direct te maken hebben met het lesgeven. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan 

het voorbereiden van lessen, het invullen van kindkaarten, het afnemen van toetsen, het invoeren van 

gegevens en het bezoeken van lessen bij andere collega’s. 

Volgend jaar zult u twee vakdocenten bij ons in school les zien geven. Op de dinsdag zal er een docent 

drama/muziek zijn en op de donderdag een docent dans. De kinderen zullen in de loop van het jaar van beide 

docenten les gaan krijgen.   

In de bijlage zal Anouk zich aan u voorstellen. 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

Betty van de Logt 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Anouk van den Brink. Ik ben 28 jaar oud, 

woonachtig in Gendt. Moeder van een dochtertje Liv (2,5) en in 

juli verwachten Jeroen en ik een tweede wondertje!  

Ik zal voor veel van jullie al bekend zijn, omdat ik al een aantal 
periode collega’s, van IKC de Vonkenmorgen, heb mogen 
vervangen. Ik vind het altijd extra leuk om voor een lange 
periode werkzaam te zijn op een school en daarom heb ik ook 
heel veel zin om aan het werk te gaan in groep 3, samen met 
Ingeborg de Koning. De maandag (even weken) /dinsdag 
(oneven weken) en donderdag mag ik de uitdaging aangaan om 
mijn collega’s zo veel mogelijk te ontlasten, wat betreft de 
werkdruk, en daarom zult u mij op allebei de locaties zien, in 
verschillende groepen. Ik heb veel zin om deze uitdaging aan te 
gaan! 

Kom gerust een keer een praatje maken. Tot ziens!  

Groetjes Anouk van den Brink 

  

  

 


