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Oefenweb 

Op woensdag 2 oktober hebben we genoten van de opening van de Kinderboekenweek.  

Een aantal kinderen kwamen met rugtassen, koffers en verschillende vervoersmiddelen het podium op. 

Twee leerlingen uit groep 8 lazen een stukje voor over het thema reizen. De opening 

werd afgesloten met het kinderboekenweeklied “Reis mee!”. Wat een betrokken-

heid! 

Op 7 oktober hebben de leerkrachten van 11.30 u. tot 11.45 u. voorgelezen in een 

andere klas. Hoe leuk is dat, voor een keer een ander gezicht in de klas?!   

Ook de boekenmarkt heeft weer voor leesplezier en een bijdrage in de spaarpot ge-

zorgd. 

 

 Opvang 

Op onze school oefenen de leerlingen met de online oefenprogramma’s van Oefenweb: Rekentuin (rekenen), Taalzee (taal) 

en Words&Birds (Engels). Dankzij nieuwe technologie oefent ieder kind automatisch op zijn of haar eigen niveau. Zo bieden 

we onze leerlingen naast de methode leuke extra oefeningen en uitdaging.  

Jullie kind heeft voor de programma’s persoonlijke inloggegevens gekregen. Hiermee kan hij of zij thuis ook verder oefenen 

met rekenen, taal en Engels.  

Na de zomervakantie zijn we een weg ingeslagen om dreumesen van 1,5 jaar door te laten stromen naar de Oscarbende en 

de driejarigen meer op de Elmobende samen te laten spelen. Natuurlijk was het even wennen maar aan de kinderen kunnen 

we merken dat het een succes is, ze komen graag naar hun nieuwe groep en hebben nog meer ruimte om zich te ontwikke-

len. Ook spelen de oudste peuters na half 3 af en toe gezellig met de jongste BSO kinderen, soms dus met grotere broer of 

zus. Zo wordt de overstap naar de BSO nog makkelijker. 

Op 1 oktober hebben we met een grote groep ouders een zeer informatieve avond gehad over kinder-EHBO. Leden van de 

Gendtse EHBO gaven goede tips en beantwoorden veel vragen. Er was zelfs een LOTUS-slachtoffer 

bij die met goede schmink en acteerwerk de avond compleet, maar ook luchtig maakte.  

Wondverzorging, verstikking, brandwonden en reanimatie is allemaal aan bod gekomen en ook al 

is het niet prettig om over na te denken; wel fijn om te weten 

wat te doen.  

De Yoga voor de dinsdagpeuters is ook van start en de eerste 

ervaringen zijn echt leuk.  



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   

November 2019 
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Wist je dat….. 

1 november            Talentenshow                                                      
                     1/2a, 3b, 5b, 8a 

6 november       Staking basisschool 
        leerkrachten 

 7 november           Schoolontbijt 

13 november         Talentenshow            
                     1/2b, 4a, 6, 8b                                   

15 november          Talentenshow                     
                     1/2c, 5a, 6/7 

18, 19, 20 en        Ouderavond 0 tot 4     
21 november          jaar.                     
 

20 november      Talentenshow                                
                    3a, 4b, 7 

25 november         Info avond VO groep 8 

29 november         Groep 1/2 vrij 

Naschoolse activiteit 

IKC de Vonkenmorgen  

… juf Rianne met de opleiding Leren en innoveren is gestart? Lees in de bijlage hoe 

geweldig juf Rianne zich voor ons IKC inzet.  

… de leerkrachten van de basisschool woensdag 6 november gaan staken? Het school-

ontbijt vindt dan plaats op donderdag 7 november. De Talentenshows die op 6 no-

vember gepland stonden vinden nu plaats op woensdag 13 november. 

… de kinder- en peuteropvang op woensdag 6 november gewoon open zijn, maar het 

schoolontbijt wel op donderdag 7 november plaatsvindt? 

… er nog steeds gevaarlijke situaties ontstaan op beide locaties door het onveilig par-

keren van auto’s? Beste ouders, verzorgers graag jullie aandacht hiervoor om het voor 

alle kinderen veilig te houden. 

… als jullie het tevredenheidsonderzoek invullen, wij echte stappen kunnen zetten ter 

verbetering van het onderwijs en kinderopvang? 

Tevredenheidsonderzoek 

Binnenkort start er binnen onze stichting een Tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek 

is bedoelt voor leerlingen, ouders en medewerkers van ons IKC. Om een objectief 

beeld te krijgen van de uitkomsten, vragen wij om uw medewerking. Binnenkort ont-

vangen jullie meer informatie hierover. 

Na de herfstvakantie zijn er weer 2 naschoolse activiteiten. 

Eén van die activiteiten is voor kinderen uit de groepen 5-8. Deze activiteit is hele-

maal nieuw en wordt verzorgd door juf Lisanne. 

We gaan voor de  "handlettering". 

BSO 

Na de zomervakantie zijn we goed gestart. Vanuit St. de Linge worden er steeds vaker 

programma’s aangeboden waaraan alle BSO’s mee kunnen doen. Dit keer was er op 

verschillende locaties een ‘toneeldag’. Kim heeft zich met de kinderen helemaal kun-

nen uitleven. Op dinsdag waren de kinderen van BSO de Wieling hier op bezoek en 

stond er ‘koken’ op het programma. Janny heeft goed haar best gedaan samen met 

Patricia uit Haalderen. De donderdag zijn we naar ‘speeltuin Hulhuizen’ gegaan. Met 

dank aan ouders die hun kinderen daar brachten en Janny die met de auto reed lukte 

het ons om met z’n allen daar te komen en weer terug.  Wat een gezelligheid! 

Donderdag heeft Ester Kuijer van Spoeltman Bouw in de klas een presentatie gehou-

den over de bouw. Daarna zijn de kinderen in groepjes naar de bouwplaats gegaan 

en hebben daar een rondleiding gekregen. Ook mochten ze een muurtje metselen 

en isolatiemateriaal plaatsen. Daarnaast was er ook nog een wedstrijd spijkeren.  

Het was een zeer geslaagde dag en een mooie en unieke manier om kennis te ma-

ken met de bouw!!  

Bezoek bouwplaats groepen 8 
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