
Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen september      schooljaar 2019-2020 

Informatie avond 

 

Picknick  

Ook al zat het weer niet echt mee,  
we kijken terug op een gezellige  
picknick.  
Zoveel kinderen, ouders, opa's, oma's en 
andere bekenden samen aan het  
picknicken.  
Een mooie activiteit die goed past in de 
gouden weken met gouden  
groepsvormende activiteiten in en  
buiten de klas.  

 

We zijn inmiddels alweer 5 weken begonnen na de zomervakantie en wat is er weer veel moois om naar terug te kijken. 
Zo zijn we begonnen met “de gouden weken”.  Aan de sfeer binnen de groepen te zien heerst er een fijne, ontspannen sfeer. 
Ook zijn we begonnen met Kwink (nieuwe methode SEO methode). Geweldig om te zien hoe de hele school werkt aan hetzelf-
de doel: Kom erbij. 
We kijken terug op een goed bezochte informatieavond. De Picknick was weer een succes.  
Volgende maand start de Kinderboekenweek weer met dit jaar als thema: “Reis mee!”.  

Dit jaar zijn we begonnen met de nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren op 
school. 
Waarom KWINK?: 
- Voorkomt verstorend gedrag en pesten. 
- Kent een groepsbrede, preventieve aanpak. 
- Zorgt voor een sociaal veilige groep. 
- Verhoogt de leeropbrengsten. 
- Werkt met vijf gedragscompetenties. 
- Biedt iedere les unieke filmpjes. 
- Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid. 
- Is gewoon leuk! 

Tijdens de informatieavonden in de groep van uw kind zijn de AVG toestemmingsformulieren uitgedeeld voor foto’s en  
video’s. Op onze school laten we ouders graag zien waar we mee bezig zijn. Er worden foto’s en soms opnames gemaakt tij-
dens de verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. We proberen hier zo zorgvuldig 
mogelijk mee om te gaan. Vergeet u daarom de brief niet in te leveren bij de leerkracht van uw kind? 

AVG– formulier 

Wat zijn de informatieavonden goed bezocht. Hartstikke fijn! Wij verwachten dat u genoeg informatie over het leerjaar van 
uw kind(eren) heeft gekregen. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd bereiken via mail en na schooltijd vanaf 15.00 uur.  

We gaan er samen een fantastisch jaar van maken! 
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 IKCdevonkenmorgen@delinge.nl 

Kijk ook op www.vonkenmorgen.nl & volg ons IKC op Facebook 

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 

Oktober 2019 
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Wist u dat….. 

1 oktober 

2 oktober 

 

9 oktober 
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Winnaar Sjors Sportief 

Oproep ouder versier werkgroep 

Thema avond kinderopvang 

Start: Kinderboekenweek 
Reis mee! 

Boekenmarkt bovenbouw 

Herfstvakantie                                                                                                               

 

Hoofdluiscontrole  

Hele week 

                                                                                                                   

 

IKC de Vonkenmorgen  

… de naschoolse activiteit voor groep 6-7 ‘vissen’ met meester Alwin & meester Jan 
Willem is begonnen?  
… onze intern begeleider Judith Klaassen in de bijlage meer verteld over haar functie. 
...juf Inge en Naomi vanaf 1 oktober starten met de naschoolse activiteit ‘Meidenfun’? 
...dat Nena van de ieniemieniebende na de herfstvakantie begint met peuteryoga op 
dinsdag.  

 
Belangrijke info over de kalender:  
- Op 4 mei is het nog steeds meivakantie. (Er is een smiley weggevallen). 
- Bouke Mattijsen hoort ook bij de oudergeleding van ons IKC raad. 
- Bij de schooltijden van groep 5 en 8 zijn de donderdag en vrijdag weggevallen. Zij 
 moeten dan uiteraard ook naar school :)  

 

Kinderopvang 

 

 

Bent u creatief? En lijkt het u gezellig om samen met een enthousiaste groep ouders 
mee te helpen met de aankleding van onze school? Dan is de versiergroep vast iets 
voor u. De versiergroep is op zoek naar nieuwe leden.  
Als u wilt meehelpen kunt u contact opnemen met de ouderraad: 
ordevonkenmorgen@delinge.nl 
Alvast bedankt voor uw hulp. 

We zijn al weer een paar weken fijn met elkaar aan het spelen en leren. Voor het 

thema Voertuigen en verkeer, bespreken en knutselen we auto's , fietsen, vliegtuigen 

enz. Een bezoekje aan de fietsenwinkel met de grote peuters en rijden met autootjes 

door het scheerschuim. Al spelend leren we!! En tsja.. het was misschien te verwach-

ten, als je een feest met het thema water verzet i.v.m. de hitte naar vrijdag de der-

tiende, vraag je misschien letterlijk naar een natte ochtend. Maar het was toch een 

erg leuke ochtend met veel leuke spelletjes en lachende gezichtjes, dit mede dankzij 

de hulp van de ouders. Nu er weer nieuwe jassen worden aangedaan willen we vra-

gen of hierin de namen kunnen worden gezet, zodat de juiste jas aangetrokken 

wordt. Hopelijk kunnen we de zomerjas nog lang aan!! 

Wij willen alle ouders vragen om uw jongste kind eerst op te halen en dan uw  

kind(eren) op de BSO. Dit zou erg wenselijk zijn, om de rust in de 

groep te bewaren. 

Wij vertrouwen op uw medewerking! 

Zoals elk jaar organiseert Sjor sportief ook dit jaar weer een tekenwedstrijd. En vol 
trots delen we u dan ook mede dat Kawsar Jafari uit groep 8A heeft gewonnen! 
Kawsar’s tekening komt voorop het nieuwe Sjors sportief  
boekje.  En wat is het mooi geworden.  
Kijkt u er ook naar uit? 
Goed gedaan Kawsar! Het Sjors Sportief boekje  
wordt ieder jaar uitgebracht met als doel om  
kinderen met verschillende sporten kennis te  
maken. 
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