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           Gendt, 16 mei 2019 

 
Aan:  alle ouders, verzorgers van IKC de Vonkenmorgen 

Betreft:  IKC-feest  

 

Beste ouders, verzorgers, 

Middels deze brief willen wij u graag informeren over het IKC-feest. 

Vrijdag 28 juni  
 

Elmo- en Oskarbende 
Thema: water 

Alle kinderen (ook de kinderen die normaal niet op vrijdag komen) zijn van harte welkom om 8.15 uur. Het feest 

eindigt om 11.15 uur. De kinderen mogen, als ze willen, verkleed komen passend bij het thema. 

De kinderen mogen in hun eigen klas gebracht en opgehaald worden. Voor de kinderen die de hele dag bij ons 

zijn is er voor de middag een aangepast programma. 

We hopen natuurlijk op fantastisch weer en gaan er met z'n allen een geweldig feest van maken. 

 

WAT WILLEN WE NOG VAN U WETEN? 

Komt uw kind niet op vrijdag 28 juni op het schoolfeest? Wilt u dit dan doorgeven, zodat wij weten hoeveel 

kinderen erbij zullen zijn. Dit mag u aan de leidsters doorgeven of via de kdvvonkenmorgen@delinge.nl. 

Ook als u interesse heeft om bij het schoolfeest te helpen kunt dit doorgeven. 

 

Groepen 1 t /m 8 
Het IKC-feest staat weer voor de deur en wij zijn er helemaal klaar voor. Als vanouds met diverse attracties waar 

de kinderen zich op uit kunnen leven en net zoals vorig jaar de creatieve workshops. 

De kinderen worden vrijdag tussen 8:30 – 8:45 uur verwacht bij sportpark Walburgen.  

Daar verblijven zij de gehele dag. 

Let op!!! Gezien onze ervaringen van voorgaande jaren eindigt de dag voor de groepen 1/2 om 13.15 uur. U kunt 

uw kind op het kunstgrasveld ophalen. Houd hier rekening mee!  

Groepen 3 t/m 8 gaan wel tot 14.30 uur door!! 

Bij het kunstgras staan de leerkrachten om hun eigen klas op te vangen. Daar kunnen de kinderen (i.v.m. 

activiteiten op het veld, aan de buitenkant van het veld) hun tassen en jassen kwijt. Geef uw kind een setje droge 

kleding mee en een handdoek i.v.m. waterspelen. Ook verzoeken wij u ervoor te zorgen dat, bij zonnig weer, uw 

kind ingesmeerd is met zonnebrandcrème.  

De ouderraad zal voor eten en drinken zorgen. De gehele dag door kunnen de kinderen drinken pakken. De 

kinderen krijgen ieder een tussendoortje, tijdens de lunchpauze een frietje en ze hoeven dus (in principe) zelf 

niets mee te nemen. Mocht u denken dat dit niet genoeg is, kunt u uw kind nog wat extra’s meegeven.  
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Om 14:30 uur mogen de kinderen weer bij sportpark Walburgen opgehaald worden. 

De BSO kinderen worden op het sportpark opgehaald. Zij verzamelen zich voor de ingang van de kantine.  

Wij hopen er een leuke en gezellige dag van te maken.  

 

Groetjes van de Schoolfeestcommissie 

 

 

 

Voor eventuele ziekmeldingen kunt u deze ochtend contact opnemen met Diana Scholten  

Tel.: 0481-421371 

 


