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Oproepje materialen 

Ingang peuters  

Op stap in de natuur 

Elk jaar maken wij graag gebruik van het aanbod om met de klassen de natuur in te gaan. Zo volgen wij excursies bij het Dijk-
magazijn in Bemmel, gaan op bezoek bij een imker, lopen het kabouterpad & struinen door de Gendtse uiterwaarden. De eer-
ste excursies en lessen hebben al plaatsgevonden. Hieronder wat foto’s daarvan. Super fijn dat hiervoor ook telkens ouders & 
verzorgers bereid zijn om mee op pad te gaan.  

Ook wij hebben de afgelopen maand genoten van het mooie weer. Weinig regen, dus gewoon buiten kunnen spelen in de pau-
zes. Zelfs de boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek kon dit jaar buiten plaatsvinden. Heerlijk in het najaarszonnetje. De 
foto’s boven deze tekst geven een beeld van activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. We hebben deze maand ook genoten 
van een week vol gezonde pauzehappen voor de groepen 5 t/m 8. Banaan & kwark, mandarijn & bleekselderij en crackers met 
aardbeien kwamen voorbij. Gezonde voeding geeft meer energie! Op 7 november hebben we aandacht voor een voedzaam 
ontbijt voor het hele IKC. De ouderraad is al druk doende met de organisatie hiervan. En de kinderen kunnen die dag lekker in 
hun pyjama naar school. Iets wat we ook graag willen laten weten is dat het bij de peuters mogelijk is om te kiezen voor ver-
lengde opvang met ontbijt en/of lunch. Komende maand ook de talentenshows, de kinderen staan dan weer extra in de spot-
lights op het podium. In het kader van de werkdrukvermindering in het onderwijs is half oktober juf Anouk van de Brink gestart 
met haar werkzaamheden. Op woensdag in groep 3 en op dinsdag & donderdag ondersteunt zij het basisschoolteam. Om de 
werkdruk te verminderen kan Anouk in verschillende groepen vervangen en kunnen de leerkrachten andere werkzaamheden 
oppakken. Afgelopen vrijdag hebben we tijdens ons teamuitje Christa heel erg bedankt dat ze zoveel jaren onze intern begelei-
der is geweest (zie foto volgende pagina). Christa heeft het werk inhoudelijk overgedragen aan onze nieuwe intern begeleider 
Judith Klaassen. Op onze website leest stelt Judith haarzelf voor.  

De ingang bij de kinderopvang is bedoeld voor de ouders en kinderen die naar de opvang komen. Hij wordt echter ook veel 
gebruikt door mensen met kinderen op de basisschool die daarbij helaas ook vaak vergeten het extra slot te gebruiken. Om 
de veiligheid van de kinderen in acht te nemen zouden we daarom willen vragen om alleen de ingang van de kinderopvang te 
gebruiken indien daar kinderen gebracht of opgehaald worden. 

  Nieuws vanuit de leerlingenraad 

Wie kan ons blij maken met een aantal materialen? Als school zouden wij graag beschikken over elektrische kookplaatjes. 
We gebruiken deze bijvoorbeeld tijdens de naschoolse activiteit “bakken & koken met plezier”, maar ook op andere momen-
ten komen deze zeker van pas. Ook grote pannen zijn erg welkom hiervoor! De buitenkeuken op het plein van de onderbouw 
kan ook weer wat oude potten en pannen gebruiken. En ruimt u de schuur op en komt u buitenspeelmateriaal tegen dat nog 
prima te gebruiken is, dan houden wij ons aanbevolen. (denk aan tafeltennisbatjes, badmintonrackets, ballen, etc). Denkt u 
iets voor ons te hebben? Neem dan contact op met j.nijenhuis@delinge.nl.  

Zoals elk schooljaar hebben de leerlingen van de leerlingenraad presentaties gehouden in de groepen 5. Na deze uitleg heb-
ben er verkiezingen plaatsgevonden in beide groepen en zijn Louky & Mirte verkozen tot nieuwe leden in de raad. Ook is het 
beleid voor de samenstelling van de leerlingenraad aangepast. Kinderen die in groep 5 of 6 worden gekozen om in de raad te 
komen, blijven voor één jaar lid. Als je in groep 7 wordt gekozen blijf je twee jaar bij de raad. Op deze manier houden we 
altijd twee kinderen in de raad die al een jaar ervaring hebben en hebben meerdere kinderen kans om een keer deel uit te 
maken van de raad.  



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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Wist u dat….. 

2 november         Talentenshow                                                      
                  1/2a, 3a, 6a, 8b      

7 november         Schoolontbijt &                    
      Talentenshow                                 
      1/2b, 3b, 6b, 8a                                   

16 november       Talentenshow                     
                   1/2c, 4a, 5a, 7a 

19, 20, 22 nov      Facultatieve ouderge-
                   sprekken groepen 1/2                    
                   & ouderavond 0 tot 4     
                   jaar.                     

21 november     Talentenshow                                
                   1/2d, 4b, 5b, 7b 

23 november        Groep 1/2 vrij 

26 november        Infoavond voortgezet 
                    onderwijs groep 7 & 8                     

BSO op pad met de bus... 

Hoofdpunten uit ons jaarplan— team 0 tot 4-jarigen 

IKC de Vonkenmorgen  

… wij een tas vol springtouwen hebben gekregen van DIO Carla? In het teken van We-
reld Osteoporosedag kregen wij deze springtouwen voor het behoud van sterke 
botten. De kinderen zijn altijd erg blij met extra buitenspeelmateriaal voor in de pau-
ze. Bedankt Carla! Wij blijven in beweging! 

… Monique Janssen is geslaagd voor de babycursus? ...dat Anke terug is van zwanger-
schapsverlof en zich weer over de allerkleinsten ontfermt? … & Melanie vanaf half 
november weer terug zal zijn op de Ieniemieniebende. 

… onze voorleeswedstrijd dit jaar is gewonnen door Daphne? (zie eerste foto op voor-
pagina). Ze gaat ons IKC vertegenwoordigen in Lingewaard. Succes Daphne! 

...alle peuters gebruik kunnen maken van verlengde opvang voor en na de peuters-
peelzaal en dat ze dan ook kunnen ontbijten en lunchen? vraag gerust naar de moge-
lijkheden.  

… we op de website een nieuwsbericht & uitnodiging hebben staan vanuit de jeugd-
carnaval in Gendt? Zij regelen vanaf dit jaar ook een deel van de carnavalsviering op 
ons IKC.  

… Tamara & Astrid de financiën beheren van de ouderraad? En dat de raad blij is met 
alle ouderbijdrages die overgemaakt worden. Op deze manier kunnen ze ook dit jaar 
weer leuke extraatjes regelen tijdens alle feestelijke dagen op ons IKC. Op onze websi-
te staat hierover een nieuwsbericht.  

Peuters & herfst 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de belangrijkste items in ons 
jaarplan voor de basisschool. Deze keer informeren we u over een aantal onderwerpen 
uit het jaarplan die het team van de voorschoolse medewerkers betreffen. Een aantal 
punten sluiten naadloos aan bij de werkwijze van de basisschool. Zo verdiepen wij ons  
in het werken met kindkaarten & dagplanningen en werken we met het volgsysteem 
‘Kijk’, waarmee we de ontwikkeling van de kinderen in beeld kunnen brengen. We orga-
niseren dit jaar voor het eerst VIP ochtenden (Very Important Peuters), waar u binnen-
kort meer over gaat horen. We onderzoeken mogelijkheden om de opvang voor peuters 
in de zomervakantie te verlengen. En door het jaar heen sluiten we met de peuters, 
waar mogelijk, aan bij de activiteiten binnen ons IKC. Al met al mooie ontwikkelingen. 

Nu de herfst buiten begonnen is, vermaken wij ons binnen ook 
met dit leuke thema. We prikken blaadjes, verven eikeltjes en ma-
ken zelf een boom om ze in te hangen. Op de herfsttafel mogen de 
meegebrachte schatten uit de natuur worden verzameld. Samen 
voelen, ruiken en proeven we de herfst binnen en buiten! In de 
gang zijn we een voel-, speel- en ontdekmuur aan het maken voor 
de peuters. Voor de kinderen van de Oscar- en Ieniemieniebende 
zou het fijn zijn als er sloffen in de mandjes komen om lekker bin-
nen in te spelen.  

Ons eerste echte ‘bus’uitje is een feit! In 

de herfstvakantie zijn we met de BSO naar 

Museumpark Oriëntalis geweest in Heilig 

Landstichting. We zijn samen op ontdek-

king gegaan in het park. Er was deze dag 

genoeg te beleven voor de kinderen. Het 

was een super geslaagde en zonnige dag! 

Sinterklaas & kerst 

Misschien wat vroeg, maar we willen iedereen alvast informeren over deze tijden. Sin-

terklaas komt dit jaar op woensdag 5 december om 8.00 uur op school. Op donderdag 

20 december vieren we kerst. Een nieuwe invulling voor kinderen en ouders.  
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