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Sinterklaas 

Talentenshows….. Vol afwisseling…. 

Het lijkt alsof er elk jaar meer afwisseling zit in de talentenshows…. Steeds meer verschillende talenten zijn op het podium te 
zien. En wat hebben de kinderen een geluk dat er zoveel publiek kans ziet om deze optredens te komen bekijken. Door de af-
wisseling op de woensdagen en vrijdagen hopen we zoveel mogelijk mensen deze kans te geven. 

De nieuwsbrief van november; een maand waarin we druk in de weer zijn met alle feestelijke voorbereidingen voor de decem-
bermaand. Elk jaar weer een uitdaging om samen de draaiboeken in elkaar te zetten en iedereen te informeren. Ook de tijd 
van het jaar waarbij de versiergroep en de ouderraad veel in de school te zien zijn. Super fijn! Deze maand stond ook in het 
teken van onze talentenshows. Terwijl het ene kind zijn plankenkoorts overwint, staat de ander zonder gêne vooraan op het 
podium. Alle foto’s zijn te vinden op onze website: www.vonkenmorgen.nl. Daar proberen wij u altijd te voorzien van de 
nieuwste informatie. Kinderen ontwikkelen zich op ons IKC op veel verschillende gebieden. Dit kan zijn tijdens optredens op 
school, maar ook in het Gendtse, in Lingewaard of op nationale televisie bij Telekids. In deze nieuwsbrief is te lezen over welge-
teld 15 kinderen uit onze groepen 7 & 8 die deel uit maken van de Jeugdcarnaval van Gendt. En ook Cas, onze Lingewaardse 
kinderburgemeester, geeft een inkijkje in zijn ’werkzaamheden’. In de komende feestelijke maand gaan we genieten van de 
gezelligheid. Een sfeer die ook het leren van de kinderen bevordert. Hoewel er zeker meer is dan rekenen, lezen en taal blijven 
de lessen centraal staan. Na de kerstvakantie staan voor de basisschool de Midden toetsen van Cito op de planning. Een mooie 
tussenmeting in de ontwikkeling van de kinderen. Veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. 

Dit jaar vieren we Sinterklaas op woensdag 5 december. De kinderen kijken uit naar dit heerlijke feest! Om Sint & de pieten 
genoeg tijd te geven om alle kinderen aandacht te geven beginnen we deze dag om 8.00 uur in de klas. De leerkrachten ne-
men de kinderen daarna mee naar het plein. Iedereen is natuurlijk weer welkom om het begin van deze dag mee te maken. 
Om genoeg dansruimte over te houden voor de kinderen en de pieten, vragen we iedereen om langs de rand van het school-
plein plaats te nemen. In de aanloop naar dit feest hebben we activiteiten gepland waarbij de bovenbouw- en onderbouw-
groepen aan elkaar worden gekoppeld. De pietengym is hierbij elk jaar weer een succes! Van te voren oefenen we de dansjes 
nog samen met de pieten en we kijken al uit naar de filmpjes die Sint en zijn pieten ter voorbereiding hebben gemaakt.  

  Kinderburgemeester: wat doe jij zoal? 

Onze kinderburgemeester Cas is deze weken behoorlijk druk in de weer met zijn bijzon-

dere functie. Daarom was het een extra mooi moment om hem hierover eens even ver-

der aan de tand te voelen. Nadat hij samen met loco-burgemeester Feline naar de lan-

delijke dag voor kinderburgemeesters is geweest, vertelt hij dat de leerlingenraad op 

ons IKC al wat mooie dingen heeft opgepakt de laatste jaren. Vooral de rol die zij heb-

ben gespeeld in het scheiden van afval op school is iets moois! Dat was een goed idee 

vanuit de kinderen. En dat is wat Cas ook het belangrijkste vindt wat hij moet doen als 

kinderburgemeester: luisteren naar kinderen. Binnenkort komen er ook folders op alle 

scholen in Lingewaard te liggen, zodat kinderen weten dat ze Cas ook vragen kunnen 

stellen. Cas vertelt dat hij op dit moment samen met burgemeester Marianne Schuur-

mans meerdere Sinterklaasfeesten in Lingewaard bezoekt. Maar als je Cas dan vraagt 

welke intocht zijn voorkeur heeft…. Tja, dan is dat gelukkig toch de intocht in Gendt! 
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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 
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Wist u dat….. 

5 december            Sinterklaas! 

7 december            Groepen 1/2 vrij 

20 december          Kerst 

21 december       vanaf 12.00 uur vrij 

                                  Kerstvakantie           

Een heuse speelstraat voor de peuters! 

Maak kennis met de stoere leeuwenbende 

IKC de Vonkenmorgen  

… er weer veel kinderen inschrijven voor de naschoolse activiteiten die wij als IKC zelf 
verzorgen? Zo zijn er kinderen op Polderadventure, aan het volleyballen en aan het 
bakken met plezier. En dit allemaal vrijwel kosteloos na schooltijd. Zie foto’s bovenaan 
deze nieuwsbrief. 

… de groepen 3 & 4 vandaag koekjes uitdelen in het verzorgingstehuis? Afgelopen 
woensdag aan de hand van een recept aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn.  

… wij erg blij zijn met de gekregen pannen? We konden ze direct gebruiken bij het 
maken van appelmoes tijdens de naschoolse activiteit. De overige pannen komen in 
de buitenkeuken op de speelplaats van de onderbouw. Heeft u ook nog buitenspeel-
materiaal voor ons? Contact met j.nijenhuis@delinge.nl 

… de informatie over de invulling van Kerst binnenkort per mail wordt verzonden? 
Eerst genieten we van de Sint! 

Onthulling van jeugdprins Luuk & zijn gevolg…. 

Het duurde even, maar ook onze allerjongste BSO-groep 
heeft een eigen naam bedacht. De kinderen hebben sa-
men met Marscha besloten dat ze vanaf nu „De Stoere 
Leeuwenbende“ vormen. Deze derde  BSO-groep is be-
doeld voor de jongste kinderen van de BSO, de kleuters 
van groep 1 en enkelen uit groep 2. De overstap naar deze 
BSO is niet zo groot, aangezien de kinderen de leidsters en 
de ruimte kennen van hun peutertijd. De kinderen worden 
in de klas opgehaald, we eten fruit, drinken wat en kletsen 
gezellig. We spelen buiten en/of binnen. Samen in de huis-
hoek, leeshoek en de autohoek vermaken de kinderen zich 
erg goed. Aan de tafels wordt er geknutseld en gekleurd. 
Aan het einde van de dag eten we een maïswafel of een 
cracker en drinken we nog wat. Daarna gezellig met z’n 
allen een filmpje kijken of dansen op muziek.  

Op school duurt het nog even voordat de Carnaval losbarst, maar 
op zaterdag 17 november vond de grote onthulling plaats van de 
jeugdprins, hofdames, adjudant & raad van 11. Jeugdprins Luuk 
uut Hulleze zwaait komend jaar samen met zijn hofdames Esmée 
en Sanne en adjudant Stijn de scepter over het jeugdcarnaval in 
het Sprauwenest in Gendt. Tijdens het prinsenbal werden de nieu-
we leden van de jeugdraad geïnstalleerd. De Raad van 11 bestaat 
uit: Giel, Jack, Kenji, Hidde, Jens, Tijs, Neil, Tim, Kevan, Seth en 
Noa. Maak er een mooi feestje van samen! 

 

Op maandag 12 november hebben we “de speelstraat” officieel geopend samen met 
de kinderen. Het was geweldig om te zien dat de kinderen niet konden wachten om te 
gaan spelen en ontdekken. Door verwisselbare voelborden te plaatsen kunnen we 
regelmatig andere elementen toevoegen, waardoor de muur uitdagend blijft voor de 
kinderen. Naast de voelmuur hebben we in de speelstraat ook de zandtafel in ere her-
steld, er is een mooie autoglijbaan gemaakt en een schilderwand op een leeg stuk…
alles is benut. In onze dagplanning hebben we de kinderen in kleine groepjes inge-
deeld om onder leiding van een volwassene in de speelstraat te gaan spelen en ont-
dekken. Zo is er tegelijkertijd ruimte om met een kleiner groepje kinderen een activi-
teit te doen in de groep.  Een echte win-win situatie! Meer lezen over het ontstaan 
van de speelstraat kan op onze website.  
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