
Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen         December schooljaar 2018-2019 

December, de maand waarin de warme sfeer 
extra te voelen is in onze schoolgebouwen. 
Daarom vooral veel foto’s van deze sfeervolle 
maand. In deze tijd van het jaar is het mooi 
om met de kinderen extra stil te staan bij an-
deren, een stukje betrokkenheid bij onze me-
demens. Dit jaar een aantal dingen die inmid-
dels een traditie zijn geworden. Daarnaast ook 
wat nieuwe activiteiten omtrent burgerschap. 
Kinderen uit groep 8 hebben meegewerkt aan 
een goedgevulde middag in kerstsfeer voor de 
Gendtse Ouderenbond. Ze hebben daar een 
kerstverhaal, gedicht en liedjes laten horen. 
Een aantal andere bovenbouwgroepen doen 
mee aan de landelijke ansichtkaartenactie 
voor ouderen. Want veel ouderen brengen de 
feestdagen alleen door. De kinderen van de 
groepen 3 & 4 hebben zelf koekjes gebakken 
en deze uitgedeeld in het verzorgingstehuis. 
En tijdens onze lampionnenoptocht zijn we 
met alle kinderen ook langs geweest bij het 
verzorgingstehuis. Op het plein stond ook een 
kraampje met verkoop voor een mooi project 
voor Afrika. Oud-leerling Ana Wissink nam dit 
initiatief. Muffins, brownies & kinderknutsels 
zijn goed verkocht. Ana is erg blij met de 
mooie opbrengst voor het goede doel. 

 

Namens het hele IKC team bedankt voor alle betrokkenheid in welke 
vorm dan ook. Voor de kinderen en ons als team is dit heel waardevol 
& onmisbaar! We hopen ook in 2019 zo veel ouders en andere betrok-
kenen in onze school te zien.  

Tot maandag 7 januari. Fijne kerstvakantie allemaal!                                                                        

Verkeerscontrole politie 

Afgelopen dinsdag heeft er in de ochtend een verkeerscontrole                           
plaatsgevonden door de politie. Hierbij zijn verschillende gele kaarten             
uitgedeeld als waarschuwing. De politie heeft ons gevraagd om deze                   
informatie in de nieuwsbrief te delen. Op de afbeelding hiernaast staan                  
de punten waarvoor nu waarschuwingen zijn afgegeven.  

Laten we er samen een verkeersveilig nieuw jaar van maken voor alle 
kinderen.  



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   

Januari 2019 

ma di wo do vr za zo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

1 januari                  Nieuwjaarsdag 

7 januari                  weer naar school…. 

9 januari                  VIP ochtend peuters 

23 januari                IKC raad vergadering 

29 januari      adviesgesprekken gr 8 

31 januari      adviesgesprekken gr 8 

 

  Sint, Pieten, kinderen groot en klein…. Kerst, brunch, lampionnen, gezelligheid…. 

IKC de Vonkenmorgen  

 

  Brunch, kerstmarkt, lampionnenoptocht!  
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