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Wat hebben we weer een mooi Sintfeest achter de rug! De kinderen, medewerkers en ook zeker jullie ouders, hebben er weer 
echt van genoten. De Sint en de Pieten hebben dit maar weer mogelijk gemaakt. De peuters hadden dinsdagavond 3 december 
een hapje eten op school. Wat fijn dat er een paar pieten even tijd hadden om bij ons langs te komen. Graag wil ik even het 
volgende recht zetten. In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de pietenclub op zoek was naar nieuwe leden. De pietenclub rea-
geerde zeer verbolgen, er zijn namelijk voldoende pieten. De zin kwam wel van mij,  maar sloeg op de knutselgroep die naarstig 
op zoek is naar nieuwe leden.  

En nu op naar de kerstdagen. In een handomdraai was de hele Vonkenmorgen in kerstsfeer. Wat was het weer een gezellige 
kerstviering met het kerstdiner en de kerstmarkt op het schoolplein als afsluiting. Dank jullie wel ouders dat jullie dit ieder jaar 
maar weer mogelijk maken. 

Tijdens al het feestgedruis, zijn we begin november gestart om over de formatie van 2020 -2021 na te denken. Dit doen we met 
een werkgroep die regelmatig in het team terugkoppelt. In de IKC raad bespreken we dit ook. Jullie eerder meenemen in de 
communicatie maakt dat we het nu alvast noemen. Aankomend schooljaar krijgen we zeker met 1 à 2 combinatiegroepen te 
maken. Onderwerp van gesprek zijn ook de bevindingen van de combinatiegroep 6/7, de nieuwe samengestelde groepen 6 en 
7.  

In de bijlage vinden jullie een fotocollage van het ‘kijkje in de keuken’ van de activiteiten van de groepen 6 en 7. 

Wensen wij als IKC team jullie alvast een heel fijn kerstfeest en een heel gelukkig en gezond 2020 toe. 

 Opvang 

De decembermaand staat natuurlijk in het teken van het sinterklaas- en kerstfeest. Het gaat snel in elkaar over en daarom 
gebeurt het natuurlijk dat kinderen sinterklaasliedjes zingen terwijl we de kerstboom versieren! Geen probleem.. we nemen 
er de tijd voor. 

Het sinterklaasfeest was weer erg gezellig; op 3 december kwamen de peuters ‘s avonds in het donker terug op school om 
samen frietjes te eten en gezellig sinterklaasliedjes te zingen. En natuurlijk had Piet stiekem een grote zak cadeautjes in de 
gang bij alle schoentjes gezet, het was een heerlijk avondje! Op 5 december kwam Sinterklaas hoogstpersoonlijk een kort 
bezoekje brengen bij de peuters en 's middags nog een paar, voor sommige peuters wel erg bekende 
Pieten!! Ook was de Sint de allerkleinsten niet vergeten en bracht 
voor op de groep wat nieuw speelgoed mee. 

Gisterenavond hadden we het kerstdiner. Wat was het weer gewel-
dig. De tafels mooi gedekt, de kleine gemaakte gerechtjes zorgvul-
dig uitgekozen. De groepen waren mooi versierd en ademen een 
heuse kerstsfeer uit, het was een zeer gezellige avond. 

 

BSO 

Terwijl wij op 5 december nog heerlijk chocomel met speculaas hadden op de BSO, stonden er alweer kerstbomen. Ze zijn 
mooi versierd in paars en blauw. Het is een gezellige tijd! Wel hebben we deze week afscheid van Michelle genomen. Jam-
mer voor ons maar zij gaat een mooie, nieuwe uitdaging aan. Dinsdag 17 december was er gelegenheid voor ouders om haar 
de hand te schudden. 

In de kerstvakantie zullen wij leuke activiteiten met de aanwezige kinderen gaan doen. Op 6 januari hopen we weer fris en 
uitgerust met alle kinderen en nieuwe mensen te starten. 
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Wist je dat….. 1 januari Nieuwjaarsdag 

6 januari Weer naar school ….   

28 januari Adviesgesprekken groep 8 

29 januari Adviesgesprekken groep 8  

IKC de Vonkenmorgen  

… wij afscheid genomen hebben van Yvonne Aalders en Michelle Hendriks? Wij wen-

sen hen beide veel succes! 

… de adviesgesprekken voor groep 8 op donderdag 30 januari is verzet naar woens-

dag 29 januari? De dinsdag 28 januari blijft gewoon staan. 

 

 

kerstviering 

Sinterklaasviering 

Ook afgelopen jaar was Sinterklaas weer een groot feest. We hebben samen met de 
adoptiegroepen pietengym gehad, soms aan elkaar voorgelezen en samen met elkaar 
geknutseld.  
Maar o, wat waren de pieten ook dit jaar weer onhandig. De sleutel van de pakjeska-
mer was zoekgeraakt. Gelukkig werd deze op 5 december weer teruggevonden in de 
vuilniswagen waarmee Sinterklaas aankwam. Toen kon het grote feest pas echt begin-
nen. Samen met de pieten werd er flink gedanst en plezier gemaakt. Het was dan ook 
een ontzettend leuke dag. 

 Extra kleutergroep 2D 

Op maandag 6 januari start de extra kleutergroep 2D. Juf Anouk van den Brink en Juf 
Carla Remijn zijn de juffen van deze groep. De ouders van de kleuters hebben de nieu-
we indeling al in november ontvangen. De eerste samenkomst is geweest op 11 de-
cember. Daar hebben ze een uurtje kunnen kennismaken met juf Anouk en juf Carla.  

Minilessen 

De groepen 8 hebben minilessen gevolgd op het vmbo-gedeelte van het Citadel colle-
ge. Van strijken, etaleren, tot Engels en Nederlands.  Alvast even proeven van de 
sfeer op een voortgezet onderwijs school. 

Voorstelling Troef 

De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben afgelo-
pen week een voorstelling van Troef gezien. Het was 
een muzikale voorstelling waar de kinderen zelf ook 
in mee mochten doen. Ze draaiden aan het rad, wa-
ren jurylid en muzikanten. Zo werd er iedere keer een 
ander lied gespeeld. De kinderen waren erg enthou-
siast!  

Hieronder een impressie van de kerstviering van gisteren. Wat hebben de kinderen 

genoten van de sfeer, de hapjes en het samenzijn. 
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