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De open avond en -ochtend zijn weer geweest. Onze ouderraad en leerlingenraad hebben een handje meegeholpen om het ge-
slaagd te laten verlopen. De aanwezige medewerkers vinden het een leuke uitdaging om ouders te werven voor ons IKC. Trots 
wordt er verteld waar we voor staan. Op de ochtend hoor je ouders zeggen dat ze in de praktijk zien wat ze de avond ervoor hebben 
gehoord. We doen wat we zeggen, zo hoort het ook. 

4 dagen lang zijn we ‘doorgelicht’, zo noemen we het maar, door een externe auditor van de organisatie ‘Expertis’. Alle leerkrachten 
van de basisschool zijn geobserveerd en er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Als team waren we heel blij met de terug-
koppeling dat we een professioneel team zijn, heel betrokken en met een goed pedagogisch klimaat voor de kinderen. Onze kwali-
teit, de wijze waarmee we met de kinderen omgaan, vond hij zeer prettig. Natuurlijk is dat onze opdracht, een dusdanig klimaat, dat 
is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. 

De Cito Eindtoets, net op de di-wo en do voor de meivakantie. Altijd weer spannend, hoe je er ook tegenaan kijkt! Na de meivakan-
tie de uitslag. De kinderen hebben de laatste maanden nog gewerkt aan hun leerpunten om zo goed voorbereid te zijn. Spannend, 
samen voorbereiden op de grote stap naar het VO. 

Wensen we een ieder een hele fijne meivakantie en tot maandag 6 mei maar weer.  

Onze kinderopvang is uiteraard gewoon open! 

Op donderdag 4 april zijn de leerlingen van groep 7 enthousiast gestart aan het digitaal verkeersexamen. Helaas werd ons enthousi-
asme al snel geremd door een overbelasting op het Veilig Verkeer Nederland netwerk. We hebben dan uiteindelijk ook besloten om 
het examen schriftelijk af te nemen. Met als resultaat dat iedereen de dag erna geslaagd naar huis kon gaan.  
 

Op woensdag 10 april hebben we in samenwerking met de Tichelaar en heel veel ouderhulp het praktijkexamen op de fiets gereali-
seerd. 
Een spannende belevenis voor de kinderen. Gelukkig hadden veel kinderen het rondje met de ouders of samen al eens geoefend.  
Ze fietsten keurig netjes door Gendt en wij konden aan alle leerlingen het diploma uitreiken. Super, top gedaan jongens en meiden! 

Verkeersexamen groep 7 

Grote rekendag 2019 

Het thema van dit jaar was ‘Uit verhouding’. De dag is met de hele school geopend met een modeshow, waarbij allerlei kleding en/
of attributen werden getoond die uit verhouding waren, bijvoorbeeld een hele grote hoed of een heel klein fietsje.  

Iedereen is op deze rekendag bezig geweest met verhoudingen. In groep 1-2 hebben ze uitgezocht hoeveel kindervoeten er op een 
olifantspoot passen, in groep 3 en 4 hebben ze gerekend met lichaamsverhoudingen, in groep 5 en 6 is er kennis gemaakt met de 
Grote RekenReus en in groep 7 en 8 hebben ze een kubus vergroot.  

Het was een dag vol met meten en samenwerken om uiteindelijk tot de juiste oplossingen te komen!  



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 
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Wist u dat….. 

 

22 april t/m  

3 mei Meivakantie   

12 mei Moederdag 

17 mei Groep 1/2 vrij 

20 - 24 mei Wandelvijfdaagse peuters 

21 - 24 mei Avondwandelvierdaagse 

30 mei Hemelvaart                              

31 mei Kinderen Basisschool vrij 

                             

 

BSO nieuws 

IKC de Vonkenmorgen  

 

Paasviering 

De vakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat de bso hele dagen open is voor 
vakantieopvang. Gezellige dagen met leuke activiteiten en samen eten. Op donderdag 2 
mei staat er een uitje gepland: we gaan de hele dag, met alle bso's van de Linge, naar het 
watermuseum in Arnhem. Hoe het was, hoor je in de volgende nieuwsbrief. 

Wij, drie derdejaarsstudenten van de opleiding Sport, Gezondheid & Management en 
stagiaires bij Transferpunt Sport, doen in opdracht van Stichting Welzijn Lingewaard 
(SWL) onderzoek naar de effectiviteit van het Sjors Sportief project in de omgeving Linge-
waard. Hiervoor hebben wij een kleine enquête voor ouders van basisschoolkinderen 
opgesteld. Het zou ons erg helpen als u deze voor ons in zou willen vullen, het kost maxi-
maal twee minuten van uw tijd en het is ook nog volledig anoniem. 

Hieronder vindt u de link naar de enquête, bij voorbaat dank voor het invullen! 

Link: https://su.vc/sjorssportief  

Oproep feedback Sjors Sportief en Creatief 

Wandelvijfdaagse peuters 

het koningsontbijt heerlijk was en de sportdag zeer geslaagd. 

...  iedereen weer op de schoolfoto is geweest. En dat alle kinderen een inlogcode heb- 

 ben ontvangen, zodat u deze via internet kunt bestellen.

Van 20 t/m 24 mei gaan we samen aan de wandel tijdens de wandelvijfdaagse. Met alle 
peuters van 2 tot 4 jaar van heel Gendt, gaan we 5 dagen wandelen met als klap op de 
vuurpijl een heuse intocht op vrijdag. Leerlingen van groep 8 staan onderweg klaar met 
een traktatie voor de peuters. Het zou leuk zijn als ook opa’s en oma´s hun kleinkinderen 
komen toejuichen. Opgeven voor de vijfdaagse kan bij de groepen en via de mail: pgel-
mobende@delinge.nl! ‘s Avonds mogen de peuters ook onder begeleiding meelopen met 
de intocht van de avondvierdaagse. Alle informatie is verkrijgbaar bij de leidsters, op de 
website en via facebook. We maken er samen een sportieve week van! 

Schoolvoetbal 

De sportieve meiden- en jongensteams vertegenwoordigden vol enthousiasme en goede 
moed de afgelopen twee woensdagmiddagen IKC de Vonkenmorgen tijdens het school-
voetbal 2019. 

Goed gespeeld, gejuicht, gebaald, plezier, aangemoedigd en wat was het soms spannend! 
Ondanks dat we beide keren net niet de finale hebben gehaald, is er genoten. Top! Met 
als schitterende afsluiter is Lone Wannet door de trainers en scheidsrechters uitgeroepen 
tot grootste talent van het toernooi! 

Vanaf deze plaats willen wij alle begeleiders van de teams bedanken voor hun inzet!!  
Super!! 

Voor alle kinderen van de basisschool stond de gehele ochtend in het teken van Pasen. 
Dit allemaal gezellig in eigen groep en ieder met een eigen invulling.  

Op de ieniemienie-, oskar- en elmobende hebben ze een gezellige paasweek georgani-
seerd. Ouders en/of grootouders gingen aan de slag met hun (klein) kind. Ze hebben 
leuke paasknutsels bedacht en natuurlijk is er gezocht naar paaseieren.  
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