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Wat hebben de groepen gekocht van het geld van de “back-2-school” actie? Daphne vertelt... 

De voorbereidingen op carnaval in beeld 

 

Een maand waarin we deels nog hard werkten aan de midden toetsen van Cito en de kinderen hun rapporten mee hebben gekre-

gen. Een maand waarin de kinderen samen met hun ouders/verzorgers in gesprek zijn gegaan met hun leerkrachten. We merken 

dat de kinderen steeds meer te vertellen hebben tijdens deze gesprekken. Ze zijn gewend geraakt aan het praten over hun eigen 

voortgang en ontwikkeling. Hieronder leest u ook over het 2-jaarlijkse inspectiebezoek dat wij hebben gehad. Kinderen van groep 

5 & groep 8 hebben op creatieve wijze adviezen gegeven over hoe Gendt eruit mag zien in 2030. Deze tekeningen waren te zien 

tijdens de startbijeenkomst van Gendt Vooruit. Bijzonder leuk dat ‘de Gelderlander’ dit ook heeft opgepakt!  

Naast deze meer serieuze dingen hebben we flink feest gevierd. De gebouwen zijn helemaal feestelijk versierd voor Carnaval. De 

gekke brillen & hoedjesdagen vielen weer in de smaak. Carnavalsmuziek in de gangen. En voor het eerst een kleedjesmarkt met 

Carnaval. Morgen het grote Carnavalsfeest met optocht door Gendt. Een maand waarin het leren en feesten weer hand in hand 

zijn gegaan.  

Daphne heeft namens de leerlingenraad een kort verslagje gemaakt: Vorig schooljaar hebben wij met de actie ‘back to school’ 

300,- euro opgehaald. We hebben het geld verdeeld over alle klassen en de BSO. Iedere groep heeft 15 euro gekregen voor de 

klas. Hieronder een overzicht van wat alle klassen hebben gekocht.  

 Ieniemienie-bende: Boekjes Dierentuin       - Oscar-bende: Boekjes 

 Elmo-bende: Spelletje        - BSO: 3 hamers, 5 dozen klei & 2 pakjes spijkers 

 Groepen 1/2: Aankleding voor de klas      - Groepen 3: Rad van fortuin  

 Groepen 4: Bal                                       - Groep 5a: Buitenspeelgoed  

 Groep 5b: Springtouw, voetbal & een digitale wekker    - Groep 6a: Springtouwen 

 Groep 6b: Springtouw & tennisballen      - Groep 7a: Tosti-ijzer 

 Groep 7b: Tennisbal, zachte bal & keepershandschoenen  - Groep 8a: Spelletje & zonnetjes  

 Groep 8b: Tosti-ijzer 

Geslaagd inspectiebezoek 

Op dinsdag 19 februari werden wij bezocht door de inspecteur. Het was een intensieve dag waarbij directie, diverse personeelsle-

den van alle takken van ons IKC, Intern begeleider en verschillende ouders hun steentje hebben bijgedragen. Het mooie van zo’n 

dag is dat er ook direct globaal feedback wordt gegeven. We zijn trots op de resultaten die uit de inspectie zijn gekomen. Het 

werkpunt dat wij vanuit de inspectie hebben meegekregen kunnen wij opnemen in ons nieuwe IKC plan 2020-2024 .  



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….. 

 

1 maart  Carnavalsviering 

 

4 t/m 8 maart  Carnavalsvakantie  

 

13 maart  Boomplantdag 

 

15 maart  Staking BS 

   Leerlingen basisschool vrij 

 

20 maart  Talentenshow groepen 

    1-2 c - 4 a - 5 a - 7 a 

 

21 maart    Info-avond voor ouders  

20.00 –21.30    nieuwe leerlingen 

 

22 maart   Open ochtend nieuwe  

8.30-12.00   ouders en leerlingen 

 

29 maart   Talentenshow groepen 

    1-2 d - 4 b - 5 b - 7 b 

                              

Een beestenbende op de voorschoolse groepen 

IKC de Vonkenmorgen  

BSO in beeld 

 

Inmiddels hebben we de eerste zonnige speelmiddagen alweer 
achter de rug, heerlijk. We hopen dat er nog veel komen. Ook 
worden er binnen nog leuke activiteiten gedaan. We zijn bezig 
met ‘kunst’ in het thema ‘dieren’. 

Zowel de voor- als naschoolse opvang groeit gestaag. De reden 
waarom er weer kinderen worden doorgeschoven. Na de voor-
jaarsvakantie zullen alle groep 4 kinderen doorschuiven naar de 
‘Coole Bende’. Dat wordt vast gezellig!  

‘s Morgens zitten alle leeftijden nog bij elkaar. Lekker met z’n 
allen aan de ontbijttafel om 7.00. Net als thuis worden de 
jongste kinderen geholpen door de grotere. De ‘kleine meis-
jes’ kijken elke ochtend uit naar een ‘rondje paardrijden’ op 
de rug van één van de grote ‘dames’. Dat  is voor iedereen 
echt genieten! 

 

Kinderen van de groepen 1 t/m 4 vanaf 8.20 uur in de klas…. 

In de wandelgangen lijkt wat verwarring te zijn over de aanvangstijden in de ochtend 
voor de groepen 1 t/m 4. In een eerdere brief hebben wij gevraagd om de kinderen 
van deze groepen pas om 8.20 uur naar binnen te laten komen. De leerkrachten ge-
bruiken de tijd daarvoor om de dag voor te bereiden en dingen door te spreken met 
collega’s. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de leerkracht zelf aanwezig is 
in de groep wanneer de kinderen binnen komen.   

Nu de zon weer meer gaat schijnen en hopelijk de grootste griepgolf voorbij is, hebben 
we het thema "ziek zijn" afgesloten en zijn we begonnen met het nieuwe thema 
"Dierentuin". Met de carnaval tussendoor kijken, voelen en luisteren we samen naar de 
dieren. We maken hokken en sorteren de dieren van groot naar klein. De kinderen mo-
gen een foto meenemen van zichzelf in de dierentuin of een dierenknuffel. Op Klasbord 
volgt meer informatie hierover. Op dinsdag- en donderdagmiddag gaan de 3-jarige peu-
ters van de Elmo- en Oscarbende samenspelen. Het programma wordt dan voor deze 
"grote peuters" aangepast om zo nog meer te ontdekken en te leren. Ook de Ieniemie-
niebende wordt langzaam omgetoverd in een ware dierentuin met knuffels en knutsels. 
Het wordt een beestachtig thema deze keer!  

Zoals u weet zijn er bordjes gemaakt om aan te geven welke ingang gebruikt kan wor-
den voor de verschillende groepen. De bordjes zijn inmiddels opgehangen. Het zal best 
even wennen zijn om nu een andere ingang te nemen om uw kind weg te brengen. We 
hopen dat we het met z’n allen snel gewoon gaan vinden.   

Tot slot nog een leuk nieuwtje: de leidsters van de babygroep zijn onder leiding van 
Nena een cursus baby-yoga-massage gestart!  

- wij op donderdag avond 21 maart een openavond hebben voor ‘nieuwe ouders’? Dus 

heeft u bekenden in uw omgeving die in de toekomst gebruik willen maken van onze 

opvang of ons onderwijs, laat ze weten dat we hiervoor een speciale avond hebben. 

Op vrijdagochtend 22 maart kunnen nieuwe ouders ook komen kijken als alle kinderen 

er zijn. De mogelijkheid om sfeer te proeven op ons IKC is er naast deze momenten 

ook gewoon het hele jaar door.   

- de groepen 8 ook dit jaar weer naar het Rijksmuseum in Amsterdam zijn geweest en 

daar workshops hebben gevolgd? 

- er weer heel wat inschrijvingen binnen zijn gekomen voor de naschoolse activiteiten 

in maart? Veel enthousiaste kinderen gaan tuinieren, creatief aan de slag bij meiden-

fun of actief aan de slag met hout. Weer een mooi divers aanbod.  
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