
Nieuwsbrief  
IKC De Vonkenmorgen november        schooljaar 2019-2020 

Direct na de herfstvakantie was de versiergroep in touw om ons in de Halloween stemming te brengen. Het zag er smaakvol 
uit. Als u op de Talentshow bent geweest begin november is het u wellicht opgevallen. En dan is het half november en toveren 
ze Halloween om in Sint sfeer, het echte feest dat we hier in Gendt fantastisch vieren. We zien weer uit naar het verhaal en de 
muziek rondom het 5 decemberfeest.  

De leerlingenraad is weer goed van start gegaan. Mooi om te zien hoe zij meedenken en plannen bedenken om het op de Von-
kenmorgen steeds een stukje beter te maken. Ze zijn er druk mee en het mooie is dat ze dingen ook thuis afmaken omdat ze 
van het onderwijs in de klas niets willen missen! 

November was ook de maand van de staking in het onderwijs. We begrijpen dat het altijd een hoop georganiseer is als er ande-
re schooltijden of helemaal geen onderwijs op een dag is. We waarderen het enorm dat we geen vervelende reacties van jullie 
krijgen, integendeel juist. Waar we het voor doen, moeten we steeds uitdragen. Tot nu toe weten we het aardig te redden op 
de Vonkenmorgen om de groepen bemenst te houden.  Omdat we met velen zijn en de parttimers extra komen werken heb-
ben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen. Als we het van de invalpool alleen moeten hebben was dat zeker al meer-
dere malen aan de orde geweest.  

We hopen dat door onze acties we ervoor zorgen dat het beroep van onderwijsgevenden weer aantrekkelijk gemaakt wordt. 
Wellicht dat er dan ook weer meer mannen in het onderwijs terecht komen. 

Genoeg daarover! Dat begrijpen we ook, een keer is het klaar.  

We zijn druk bezig met 2 fantastische decemberfeesten waarvan de kinderen weer kunnen genieten en u als ouder nodigen wij 
van harte uit om dit aan de zijlijn te volgen. Ook klasbord is een geweldig middel om u betrokken te houden. 

 Opvang 

Op donderdag 7 november hebben ook de peuters genoten van het schoolontbijt, een gezellige 
gedekte tafel met allerlei gezonde lekkernijen. 

Na het thema Natuur\Herfst zijn we zoals altijd in deze tijd het Sinterklaas thema ingedoken, de 
peuters waren er al helemaal klaar voor en houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen rond 
het sinterklaasjournaal. Op 3 december mogen alle peuters hun schoen komen zetten. We maken er 
een heerlijk avondje van! 

Op de ieniemieniebende wordt een mooi voelbord gerealiseerd net als in de speelgang, met dit 
voelbord kunnen we ook de allerkleinsten stimuleren in hun ontdekkende en onderzoekende hou-
ding. 

We spelen ook met koud weer lekker buiten...willen jullie zorgen voor handschoenen?? 

Vacature Kinderopvang 

Wie wil ons kinderopvangteam komen versterken?  

We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Wil je er meer over weten? Loop even langs bij Betty. 

BSO 

Het is gezellig druk op de BSO en het zijn natuurlijk voor alle kinderen spannende dagen. Er wordt veel 
gebouwd, buiten gespeeld en gekleurd of getekend voor Sinterklaas. Bij de Coole bende hebben we 
smoothies gemaakt .. een wel heel erg groen drankje....spinazie/sinaasappel smoothie. Iedereen heeft 
geproefd en smaken verschillen. We hebben ook nog een mango/avocado/yoghurt 
smoothie geprobeerd. 

We zijn ook blij met twee stagiaires van de opleiding sportkunde van de HAN. Op donderdagmiddag 
komt Kiara en op vrijdagmiddag Hilde met de kinderen een leuke sportactiviteit doen. Binnenkort zullen 
zij zich op klasbord verder voorstellen. 



Locatie onderbouw 

Buitenschoolse opvang 

Kinderopvang 

Peuteropvang 

Basisschool groep 1 t/m 4       

 Schoolstraat 1 

 0481-421371 

Locatie bovenbouw                

Basisschool groep 5 t/m 8 

Nijmeegsestraat 3 

0481-421298 

 IKCdevonkenmorgen@delinge.nl 

Kijk ook op www.vonkenmorgen.nl & volg 
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Wist je dat….. 
5 december Sinterklaasviering   

6 december Speelgoedochtend                                                 

13 december Groepen 1-2 vrij 

19 december Kerstviering 

20 december Alle kinderen van de  
  basisschool om 12:00 vrij                                  

23 december  Kerstvakantie 

t/m 3 januari 

IKC de Vonkenmorgen  

... de Sint en Pietengroep al in de zomermaanden een origineel verhaal/plot beden-
ken? En dat de groep op nieuwe mensen zit te wachten? 

… de groepen 3 een echte politieagente op bezoek hebben gehad en dat de kinderen 
zelfs even in de politieauto mochten zitten? En ook heel even met de sirene aan.  

… nu het weer nat en koud kan zijn, de ouders van de kinderopvang verzocht worden 
om bij binnenkomst van het lokaal schoenhoesjes aan te doen? Zo blijft de vloer 
schoon en kunnen de kinderen heerlijk kruipen. 

… de kerstviering op donderdag 19 december in de avond is? De exacte tijden en in-
vulling volgen na het Sinterklaasfeest, maar het zal plaatsvinden tussen 17:00 uur en 
18:45 uur. 

 

 

Als het goed is heeft iedere ouder een code ontvangen van DUO Onderwijs & Advies. 
Hebben jullie het tevredenheidsonderzoek al ingevuld? We zouden het als IKC-team 
enorm op prijs stellen. Een hoge respons, dat zegt namelijk ook iets. 

De voorbereidingen voor de Sinterklaasviering zijn in volle gang. U heeft hierover al 
een brief gehad, waarin u kunt lezen hoe de viering er uit komt te zien. Het is natuur-
lijk altijd nog maar afwachten wat ons te wachten staat. Een spannende tijd breekt 
aan voor alle kinderen!  

Voorbereidingen Sinterklaasviering 

Talentenshows 

De talentenshows zijn weer van start gegaan en wat zijn er toch veel verschillende ta-
lenten op het podium te zien. Er komt elke keer veel publiek naar de optredens kijken. 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s staan vol trots te kijken en te klappen. Ook dit jaar de 
afwisseling op de woensdagen en vrijdagen om zoveel mogelijk mensen de kans te ge-
ven om te komen kijken. 

Tevredenheidsonderzoek 

Schoolontbijt donderdag 7 november  

Ook dit jaar was er weer een nationaal schoolontbijt. Het thema van dit jaar: Neem 
de tijd voor je ontbijt! 

Alle kinderen van het IKC konden genieten van een verantwoord en gezond ontbijt. 
En wat is dat gezellig om samen met je klasgenoten te ontbijten in je pyjama. 

Dansles 

Tijdens een van de eerste danslessen  dit jaar zijn we in de groepen aan de slag ge-
gaan met het onderdeel freerunning. Samen met dansjuf Inge hebben de kinderen 
gekeken naar een inspirerend filmpje van wereldkampioen Bart van Linden. Hij liet 
daarin allerlei stoere moves zien, waarmee hij kampioen is geworden in 2016.  Ver-
volgens gingen de kinderen zelf in tweetallen aan de slag. Kinderen leerden daarbij 
verschillende technieken als een skatesprong of spreidsprong van Juf Inge.  De kin-
deren konden op deze manier heerlijk hun energie kwijt en waren op een hele stoere 
manier bezig met dans. Dit onderdeel was dan ook erg populair bij de stoere jongens 
en meiden van groep 5B. 

Informatieavond voortgezet onderwijs  

Maandag 25 februari stond de voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs weer 
op het programma. Verschillende scholen uit het VO presenteren zich op deze avond 
en geven voorlichting met als doel ouders en kinderen kennis te laten maken en te 
laten zien wat de mogelijkheden zoal zijn in het voortgezet onderwijs. Dit jaar waren 
de volgende scholen aanwezig: OBC Bemmel, OBC Huissen, Helicon Nijmegen, Notre 
Dames Ubbergen, Canisius College Nijmegen en Citadel College Lent. Het programma 
bestond deze avond uit een algemene inleiding over het VO, 2 rondes om specifiek 
een school te bezoeken en een snuffelronde. Voorgaande jaren was de avond alleen 
bedoeld voor de ouders van de kinderen uit groep 7 en 8. Dit jaar hadden we ervoor 
gekozen om de kinderen ook de gelegenheid te bieden kennis te maken met het VO. 
Het was erg leuk om te zien hoe ouders en kinderen met elkaar in gesprek gingen om 
de voors en tegens van de scholen te bespreken. Naast het serieuze karakter van de 
avond zagen we veel lachende gezichten en was de sfeer heel gemoedelijk. We kun-
nen terugkijken op een geslaagde avond!  
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