
Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen januari        schooljaar 2019-2020 

Ouderraad 

Luiers inleveren 

Wij hopen dat u heerlijke dagen heeft gehad en dat we een mooie start van het nieuwe jaar tegemoet gaan.  
Wij wensen u een heel gelukkig en gezond 2020. 

In de klassen hebben de kinderen getoost op het nieuwe jaar! 
 

 Van 2019 naar 2020: 
Alweer een jaar voorbij, een jaar vol pieken en dalen. 

Maar ik ben weer gegroeid, klaar voor nieuwe verhalen. 
Verhalen die me verder brengen, met een lach en met een traan. 

Dus wat er ook op mijn pad komt, ik ga er tegenaan. 
Zodat ik over een paar jaar opnieuw kan zeggen: het was mooi, niets was echt verkeerd. 

Ook al was het soms een rommeltje, ik heb er weer van geleerd. 

 Visie traject De Vonkenmorgen 

Bij de opvang van de Vonkenmorgen kunt u luiers inleveren in de daarvoor bestemde luiercontainer. Hiervoor heeft u wel 
een speciale zak nodig. Gaat uw kind naar onze opvang? Dan kunt u daar de rollen meenemen. U krijgt maximaal 2 rollen per 
persoon mee. Heeft u geen kind op de opvang? Dan kunt u de zakken tijdens openingstijden op de volgende locaties opha-
len: het Dorpshuis in Angeren, het gemeentekantoor in Bemmel, het Ontmoetingscentrum in Doornenburg en het dorpshuis 
de Tichel in Haalderen. U kunt de luiers gratis inleveren tijdens de openingstijden van IKC De Vonkenmorgen.  
 

Groepsapp voedselallergie. 
Mocht je kind last hebben van een voedselallergie, dan kun je aansluiten bij een groepsapp vanuit de ouderraad. In deze  
groepsapp krijg je informatie over het eten en drinken rondom vieringen op de Vonkenmorgen.  
Je mag je contactgegevens doorgeven aan Joyce Degen 06 48783068.  
 
Ook is de knutsel- en versiergroep nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders, die het leuk vinden om ons IKC te helpen versieren. 
Geef je dan op bij de versiergroep bij de ouderraad! 

 

Dit schooljaar zijn we op de Vonkenmorgen begonnen met een visietraject 2020-2024.  
Wij worden hierbij ondersteunt door Taaluilen.  
Dit is een externe organisatie dat ons  
helpt met het opzetten van de juiste visie voor ons IKC.  
Alle medewerkers van IKC de Vonkenmorgen zijn hierbij betrokken. 
In september zijn we gestart met sessie 1: het waarom van de school.  
Wat zouden leerlingen en ouders missen als onze school er niet zou zijn?  
In november hebben we in sessie 2 gewerkt aan het onderwijsconcept:  
hoe organiseer je het onderwijs om je visie te halen?  
Afgelopen woensdag 22 januari hebben we tijdens sessie 3 gewerkt aan  
de praktische uitvoering: hoe krijgen we dat dan voor elkaar? 
Het is fijn om hier met elkaar over in gesprek te zijn.  
De kinderen, daar doen we het voor!   
 
We houden u op de hoogte. Wordt vervolgd...



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   
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Wist u dat….. 

4 februari              Vergadering IKC raad                                      
  
7 februari     Rapporten                          

 10 t/m 13 febr.   10 min-gesprekken 1-2 
     voortgangsgesprekken  
     3-7 
     Ouderavond 0-4 jaar 

14 februari      Groep 1-2 vrij                                

21 februari            Carnaval 

24 t/m 28 febr.     Carnavalsvakantie 

               

                                   

                             

Afscheid Leny 

Start groep 2D 

IKC de Vonkenmorgen  

...juf Anita haar diploma (ondernemerschap) kinderopvoedcoach heeft behaald?  
Helemaal fien! 
...IKC De Vonkenmorgen staakt voor beter onderwijs op 30 en 31 januari? 
...de groepen 8 gewerkt hebben aan een project over India? 
...Juf Patricia Kroeze haar diploma ‘gymdocent’ heeft behaald? 

Maandag 6 januari was het dan zover. De start met groep 2D. Nu zijn wij alweer 3 we-
ken op weg en voelen wij ons elke dag weer een beetje meer één groep. We zijn al 
veel over elkaar te weten gekomen en gaan er als groep een super leerzaam en gezel-
lig half jaar van maken! Juf Anouk en juf Carla. 

 

Pilot peuteryoga geslaagd! 

Op dinsdag 14 januari hebben wij afscheid genomen van onze interieurverzorgster 
Leny Derks. Mede door Leny was de bovenbouwlocatie op de Nijmeegsestraat altijd 
weer heerlijk schoon. Dit deed zij altijd met een lach op haar gezicht! Leny gaat nu 
heerlijk genieten van haar pensioen.  
We willen haar hartelijk danken voor 22 jaar inzet op onze school! 

Opvang 

 

Hoofd, schouder, knie en teen.. deze vuist op deze vuist.. dit zijn mijn wangetjes … 
de liedjes verraden het thema van deze weken al. We zijn bezig met bekijken ,  
benoemen en knutselen van het lichaam. Waar zitten je schouders, hoe heten de  
haren boven je ogen en hoeveel tenen hebben we?   
Wie is er het grootst en waarmee kun je ruiken?  
Een thema heel dichtbij onszelf en waar je thuis  
ook mee aan de slag kunt met je peuter. Verschillende 
ontwikkelingslijnen komen aan bod  
zoals woordenschat, tellen, fijne en grote motoriek,  
onderzoek, fantasie en samenspel. Op de groepen zijn  
we ook druk met het gezellig maken van de ruimtes.  
De Oscarbende en Ieniemieniebende hebben al een  
mooie metamorfose ondergaan. De Elmobende  
zal in de komende weken een opknapbeurt krijgen.  
Komend voorjaar staat ook een opknapbeurt van  
onze buitenspeelruimte op het programma, een  
klus waarvoor we samen de handen uit de  
mouwen zullen steken.  
Wij houden jullie op de hoogte !  

Tussen de herfst- en kerstvakantie hebben we een pilot gedraaid met het aanbod 
peuteryoga voor de kinderen van 3 tot 4 jaar. Tijdens iedere yogales werd er een ver-
haal voorgelezen en aan de hand van dit verhaal gingen we aan de slag met allerlei 
aspecten van yoga. Zo hebben de kinderen verschillende dierenhoudingen nagedaan, 
ademspelletjes gespeeld, samenwerkingsspelletjes gedaan en geoefend met massa-
getechnieken. Natuurlijk was er na iedere les tijd voor een eindontspanning, waarbij 
de kinderen even mochten bijkomen onder een deken op hun eigen yogamat. Ieder 
kind mocht op zijn eigen manier meedoen en ik zag de kinderen genieten en ontspan-
nen tijdens de lessen. Stukje bij beetje durfden de kinderen zichzelf steeds meer te 
laten zien. Missie geslaagd wat mij betreft! Ik heb zelf enorm genoten van het geven 
van deze lessen. 

-Nena Kerkman- 
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