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Dans, drama & muziek  

Oproep—allergie—groepsapp 

Picknick met een gouden randje…. 

Wat hadden we een mazzel met het mooie weer! Zoveel kinderen, ouders, opa's, oma's en andere bekenden samen aan het 
picknicken in het zonnetje. Een mooie activiteit die goed past in de gouden weken met gouden groepsvormende activiteiten in 
en buiten de klas. Want leren lukt het best in een fijne en veilige omgeving!  

Na een eerste nieuwsbrief gevuld met veel algemene informatie om het nieuwe schooljaar op te starten, volgt hier de nieuws-
brief van september waarin we iedereen graag een beeld geven van hoe we zijn opgestart. Het begrip ‘Gouden weken’ staat al 
vanaf de eerste schooldag centraal. Een Gouden opstart voor een gouden schooljaar. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen 
we hier wat meer over. Als we terugblikken op deze maand dan kijken we naar de informatieavonden in alle groepen, waarbij 
u kon kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en waarbij u informatie kreeg over de specifieke dingen van het leerjaar 
van uw kind. We zijn erg blij met het grote aantal ouders dat deze avonden heeft bezocht! Ook zijn deze maand de startge-
sprekken gevoerd tussen leerlingen, ouders en de leerkrachten. Vooral het welbevinden en de betrokkenheid van het kind 
staan hierbij centraal. Als we vooruit kijken naar de maand oktober zien we dat het thema van de Kinderboekenweek dit jaar 
erg mooi past bij onze Gouden weken. Het thema is namelijk vriendschap. Over de opening, de boekenmarkt, voorleeswed-
strijd en andere activiteiten ter bevordering van het lezen leest u meer in de mail. Tot slot benadrukken we nog als reminder 
dat woensdag 3 oktober ons hele IKC is gesloten. Alle medewerkers hebben dan een gezamenlijke studiedag van De Linge.  

Heeft uw zoon of dochter een allergie met betrekking tot voeding? Of reageert uw kind overgevoelig op bepaalde producten? 
Sinds afgelopen schooljaar heeft Joyce Degen, lid van onze ouderraad, vrijwillig het initiatief genomen om ouders via een 
appgroep te informeren over de producten die de ouderraad inkoopt voor diverse feesten en vieringen door het jaar heen. 
Door u aan te sluiten bij deze appgroep bent u op de hoogte van de producten die wij op school hebben en kunt u zelf in-
schatten wat uw kind wel kan eten en voor welke momenten u beter zelf geschikte extraatjes mee kunt geven naar school. U 
kunt een mailtje sturen naar: j.nijenhuis@delinge.nl om te worden toegevoegd in deze appgroep.  

Tijdens de informatieavonden in de groep van uw kind zijn Klasbord en de privacywet kort genoemd. Het privacy beleid heeft 
bij de opstart van ons jaar direct op de agenda gestaan. Als team willen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Mocht er nu onver-
hoopt toch een foto geplaatst worden die niet geplaatst had moeten worden, dan kunt u contact opnemen met: 
j.nijenhuis@delinge.nl. Daarnaast zien wij dat er bijna van elke leerling een ouder/verzorger (of zelfs beiden) zijn aangemeld 
voor Klasbord. Dit werkt voor ons erg prettig. Specifieke informatie over de klas kunnen wij op deze manier handig communi-
ceren met alle ouders. Mocht het nog niet gelukt zijn om aan te melden voor Klasbord, kom dan even langs. Wij helpen graag.  

AVG privacy beleid & klasbord    

Een deel van de werkdrukgelden die het ministerie heeft vrijgemaakt voor het onderwijs besteden wij aan dans-, drama- & 
muzieklessen voor de kinderen. De kinderen krijgen 1x in de twee weken een uur les hierin van twee professionals. Daar zijn 
we erg trots op! Lynn Kosakoy is afgestudeerd docent dans en volgt een master in kunsteducatie. Zij is elke donderdag bij 
ons op school. Susan Reemers is theaterdocent en geeft elke dinsdag drama-/muzieklessen op school. Als uw kind nu dans-
lessen krijgt, dan wisselt dit halverwege het jaar naar drama/muziek en andersom natuurlijk. Op www.vonkenmorgen.nl stel-
len beide docenten zich uitgebreid aan u voor. In het uur dat de kinderen deze lessen volgen kunnen de leerkrachten lessen 
voorbereiden, verslagen uitwerken etc. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Foto’s hiervan ziet u op de volgende pagina. 
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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 

& volg ons IKC op   
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Wist u dat….. 
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3 oktober                                                 
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BSO nieuws 

Hoofdpunten uit ons jaarplan— team basisschool 

 

Start Kinderboekenweek   
& vergadering GMR  

Studiedag De Linge         
(alle kinderen vrij)                                                        

Ouderavond kinderopvang                                                

Boekenmarkt bovenbouw                                                                                                        

Voorleeswedstrijd gr 7/8 

Herfstvakantie                 

Vergadering IKC Raad                                                

                                                                                                                   

 

IKC de Vonkenmorgen  

… drie van onze collega’s zijn bevallen? En alle drie van een dochter…. Zowel Anke, 
Melanie en Anouk hebben een dochter gekregen. Nogmaals gefeliciteerd met de ge-
boorte van Luus, Zara en Pip! 

… de naschoolse activiteit vissen afgelopen dinsdag is opgestart met meester Alwin & 
meester Jan Willem. Na de herfstvakantie komen hier IKC breed meer activiteiten bij.   

… zowel de Leerlingenraad (zie foto bovenaan de nieuwsbrief), Ouderraad als de IKC 
raad hun eerste vergadering van het jaar er alweer op hebben zitten? De ouderraad is 
nu, net als de IKC Raad, IKC breed. De ouders van de oudercommissie van de peuters 
vormen één team met de ouders van de ouderraad van het basisschoolgedeelte.   

… we sinds kort een AED op beide locaties hebben? Zo is Gendt weer twee AED’s rijker 
en is er in geval van reanimatie eerder een AED in de buurt.  

… we voor zowel het kinderdagverblijf als de peuters op zoek zijn naar vrijwilligers? 
Voor meer info hierover verwijzen wij u naar www.vonkenmorgen.nl.  

… de groepen 8 de proefcito hebben gedaan? Tijdens de digitale afname van wereld-
oriëntatie was er bezoek vanuit Cito aanwezig om te zien hoe de kinderen dit ervaren. 

… wij een winnaar onder ons hebben? Want last but not least hebben wij als nieuws 
dat Milad uit groep 8 de ontwerpwedstrijd heeft gewonnen van Sjors Sportief & Crea-
tief. Zijn ontwerp staat tussen de foto’s boven de aanhef van deze nieuwsbrief. 

 

Muziek met Peuters 

Zoals we al eerder hebben bericht zijn we na de zomervakantie 
opgestart met een extra BSO groep. We hebben nu 3 groepen. De 
kinderen starten na schooltijd in hun eigen leeftijdsgroep en kun-
nen daarna spelen met kinderen uit alle groepen. Tijdens de ker-
misdagen zijn we met de kinderen sfeer gaan proeven in het dorp. 
We hebben her en der een kijkje genomen. Op de maandag heb-
ben we de traditionele vendelhulde bekeken.  

Tijdens onze eerste studiedag, die wij hadden in de laatste week van de zomervakan-
tie, hebben we met het basisschoolteam het jaarplan doorgenomen en alle taken ver-
deeld over de verschillende projectgroepen. Als we kijken naar de diverse onderwer-
pen in ons jaarplan, dan zien we 4 items die dit jaar extra de aandacht hebben:                                                          
*Voor de sociaal emotionele ontwikkeling: nieuwe methodes uitproberen en verdie-
pen in observatie en registratie van o.a. welbevinden en betrokkenheid.                                                                                                                                  
*ICT: hele team volgt Prowise zilver cursus in navolging op de brons cursus van vorig 
jaar. Daarnaast bekijken we per leerjaar bij welke vakken de inzet van chromebooks 
vooral meerwaarde heeft.                                                                                                           
*Begrijpend lezen: we oriënteren ons op een nieuwe methode. Waaraan moet een 
hedendaagse methode voldoen? Hierbij betrekken we ook studievaardigheden.                                                                                                      
* Talentontwikkeling / wetenschap & techniek: onderzoeken van mogelijkheden voor 
het opzetten van een techniek- / wetenschapsruimte. Heeft u als ouder ervaring met 
bepaalde vormen van techniek en wetenschap of een bedrijf in deze richting, laat het 
ons weten. Wellicht kunnen we daar in de toekomst samen iets mee doen.                                                                                                            

Het thema muziek leeft bij de peuters. Er komen 
verschillende muziekinstrumenten voorbij. We 
maken muziek, luisteren naar muziek, knutselen 
muziekinstrumenten en krijgen muzikanten op 
bezoek. Ook juf Rianne van groep 5 kwam gezellig 
gitaar spelen bij ons in de kring. Het is één groot 
feest! Op 8 oktober hebben we een ouderavond 
ingepland met als centrale vraag: Wat vind je van 
onze opvang? Houdt u deze datum alvast vrij? 
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