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Stukje vanuit de ouderraad?  

Naschoolseactiviteiten: meidenfun groep 1, 2, 3, 4 / polderadventure groep 6, 7, 8 / kookatelier groep 7, 8 

Afgelopen periode zijn er weer heel wat kinderen druk geweest tijdens allerlei naschoolse activiteiten. 

De meiden van de groepen 1 t/m 4 zijn samen met de juffen Anouk en Anouk volop in de weer met allerlei meidendingen. Meneer 

Willy is ook weer met een groep zeer enthousiaste kinderen het avontuur in de polder aan het beleven. Samen hebben ze een grote 

opruimactie gehouden en tijdens de wandelingen door de polder ook allerlei dieren gespot. Volgende week sluiten ze traditioneel af 

met het houtvuur en de daarboven klaargemaakte worstjes en marshmallows.  

Jongens en meiden uit groep 7 en 8 zijn zich bij de Klok optimaal aan het voorbereiden voor de jaarlijkse restaurantavond. Samen 

met Dick Vermeulen leren zij in 3 bijeenkomsten de kneepjes van het vak om zo donderdag 7 februari een heerlijk driegangen menu 

aan hun familie voor te schotelen. 

Na de carnaval starten er ook weer een paar nieuwe activiteiten. Dit zijn: Meidenfun voor de groepen 5 t/m 8, Tuinieren voor de 

groepen 1 en 2 en ietsje later willen we een activiteit  voor jongens van de bovenbouw opstarten (creatief met ijscostokjes). 

We zijn het jaar 2019 met knallende kurken en een toost met de kinderen in de groepen gestart. We werken nu alweer naar het 

carnavalsfeest toe. Deze komende weken nemen we in de basisschoolgroepen de midden Cito’s af. Daarna worden de rapporten 

gemaakt en komen we in februari samen om de voortgang van de kinderen te bekijken en te bespreken. De leerlingen van groep 

8 hebben hun officiële advies voor het voortgezet onderwijs gekregen.  

De ouderraad kan terugblikken op een drukke en gezellige periode met de vieringen van Sinterklaas en Kerst. We hebben in de 
voorbereidingen goed samengewerkt met de enthousiaste leden van de oudercommissie die zich bij de OR hebben gevoegd.  

(Oproep: We zijn op zoek naar ouders van de kinderopvang die ons kunnen gaan ondersteunen in de nieuwe ouderraad samenstel-
ling! U kunt zich hiervoor aanmelding bij Janny Knorth, j.knorth@delinge.nl) 

Sinterklaas was een ouderwets gezellig feest waarbij we mochten genieten van al die blije kindergezichtjes. De Hulpjes hebben er 

ook dit jaar een mooi feest van gemaakt! Samen met leerlingen, leerkrachten en de ouderraad werd er een sfeervolle kerstmarkt 

verzorgd. En niet te vergeten dank aan de ouders die zich hebben ingezet als klaar-over of het begeleiden van een wandelgroepje 

tijdens de lampionnentocht. Buiten stond de ouderraad klaar met ranja voor alle kinderen en koffie en warme chocomelk voor de 

liefhebbers. Het plein was mooi aangekleed met balen hooi, kerstverlichting en sfeervolle kerstmuziek.  

Met het carnavalsfeest in zicht kan iedereen zich weer opmaken voor een knotsgek feest. De ouderraad is al enthousiast bezig 

met de voorbereidingen! 

Doordat we van velen de vrijwillige ouderbijdrage hebben ontvangen kunnen we als ouderraad weer mooie activiteiten organise-

ren en hebben we nog veel leuke activiteiten in het vooruitzicht! 

Besteding opbrengst Bag2school actie 

De ouderraad was blij met de ondersteuning van de leerlingenraad tijdens deze actie. Het leek hen een goed idee om de leerlin-

genraad te laten nadenken over de besteding van dit geld. U hoort hier meer over in de volgende Nieuwsbrief wat het geworden 

is. 



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….. 

8 februari     Rapporten mee 

11 t/m 15 febr.    Oudergesprekken 0 tot 
      4  jaar & groep 1/2                   

  Voortgangsgesprekken    
           groep 3 t/m 7     

15 februari     Groepen 1/2 vrij 

Wijziging gebruik ingangen ieniemienie, oskar– Elmobende 

Nieuws vanuit voorschoolse 

IKC de Vonkenmorgen  

BSO  

 

Na de vakantie zijn we fris gestart met een wandeling in Nationaal Park de Veluwe-
zoom. We volgden de groene pijltjes ‘de Schaapskooi route’. Deze route eindigde in 
het bezoekerscentrum waar we een beetje konden opwarmen en nog leuke dingen 
konden bekijken. Na deze dag kwamen er nog twee vakantiedagen met leuke activi-
teiten en daarna was het weer ‘gewoon’ de BSO. Er zijn wat kinderen bijgekomen en 
ook weer wat doorgeschoven. Er wordt weer volop gespeeld en geknutseld. Er wor-
den sportieve activiteiten gedaan op maandag met Lynn en Ilze en in de Coole Ben-
den hebben we weer gesjoeld! 

 

Wij verzoeken ouders van de Ieniemienie en de Oskarbende gebruik te maken van de 
ingang aan de Schoolstraat direct bij de kinderopvang. De ouders van de kinderen, die 
naar de Elmobende gaan verzoeken wij via de hoofdingang te komen. Dit mag bij kan-
toor directie of de zijdeur op het speelplaats. Er zullen heel binnenkort bordjes komen 
te hangen door wie de ingang gebruikt mag worden. 

Uiteraard maken ouders van de basisschool alleen gebruik van de ingang bij kantoor of 
bij de ingang bij de vogel volière. 

Dit alles is in het kader om de veiligheid van de alle kinderen te kunnen waarborgen. 

Bouwverkeer start nieuwbouw Hof van Gendt 

Maandag 28 januari zijn de voorbereidingen voor het nieuwbouwproject “Hof van 
Gendt” opgestart. Als eerste gaan ze de bomen achter de kerk kappen. We hebben 
nauw contact met de projectleiding en zullen u verder op de hoogte houden. 

Thema “ziek zijn” op de voorschoolse groepen. 

Er wordt heel wat af geniest en gekucht bij de allerjongsten maar gelukkig liggen de 
dokterspullen op alle groepen klaar. In de huishoek zijn zelfs hele dokterspraktijken na-
gemaakt en staat er een bed voor de zieken. De kinderen vinden het geweldig om zich 
als dokter te verkleden en poppen, knuffels en leidsters te onderzoeken en beter te ma-
ken. Met een stethoscoop luisteren, in de oren kijken en de nodige pleisters plakken, 
het hoort er allemaal bij.  Zo leren de kinderen spelenderwijs veel nieuwe woorden, 
leren ze wat grote en kleine pleisters zijn en welke emoties erbij komen kijken als je ziek 
bent en naar de dokter moet.  Als je dan mee mag gaan draaien bij de kleuters kom je 
daar het zelfde thema tegen…een goed voorbeeld van de doorgaande lijn in ons IKC!  

 op 19 februari de Inspectie ons bezoekt en vooral geïnteresseerd is in de door-
gaande leerlijn van ons IKC. 

 We al druk zijn met het organiseren van het schooljaar 2019-2020. 
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