
Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen februari        schooljaar 2019-2020 

Picasso op de BSO 

Afgelopen maand zijn alle Kijkregistraties bij de opvang en groep 1-2 en de toetsen bij groep 3 t/m 8 weer afgenomen.  
De leerlingen hebben het rapport op vrijdag 7 februari meegekregen en misschien hun spaarpot weer goed gevuld?! 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier. Dat is het mooie aan het werken met kinderen. 
In deze nieuwsbrief gaan we onder andere in op de studiemiddag van 17 februari en besteden we aandacht aan gezonde  
voeding. 

 Carnaval op De Vonkenmorgen 

Het is weer een dolle boel op De Vonkenmorgen. Wat een feest!  
Woensdag 12 februari moesten we vroeg opstaan voor ‘gekke harendag’. Wat had iedereen goed zijn best gedaan. Van een 
vogelnest in het haar, tot het thema jungle, wat was iedereen weer creatief geweest! De week erna was het ‘gekke brillendag’, 
ook hier was de ene bril nog  gekker dan de andere. Kortom een succes, waaraan veel lol is beleefd! De peutergroepen Oskar 
en Elmobende vierden op woensdag 19, donderdag 20 februari en vrijdag 21 februari 2020 carnaval.  
Er is geknutseld in adoptieklassen. Het IKC is hierdoor mooi versierd in Carnavalssfeer.  
 
Op vrijdag 21 februari start de optocht om 11 uur rondom ons IKC! Voorop in de optocht ziet u de kar met de raad van elf en de 
prins/hofdames. Er rijden twee karren mee. De kar van de Gentenarren en de kar van de Waskniepers. 
Route: 
Start speelplaats kleuters aan de Schoolstraat. 
Linksaf de Hendrik-Braamstraat in.  
Nijmeegsestraat oversteken en bij het Kloosterpad rechtsaf. We lopen dan langs het bejaardentehuis om even te zwaaien. (De 
karren wachten op de Nijmeegsestraat) 
Terug op de Nijmeegsestraat, bij de Bernhardstraat rechtsaf.   
Bij het Thorbeckeplein rechtsaf, we lopen een rondje om de speeltuin.  
We vervolgen nog een klein stukje de Bernhardstraat en slaan dan rechtsaf de Schoolstraat weer in.  

Komt u ook kijken?! Alaaf! 

Zoals u misschien al gezien heeft zijn we bezig met het thema Kunst. Bij de BSO is er een ‘bijna Picasso museum’! 

Leuk is het om van ouders te horen dat thema's die we op de groepen beleven thuis ook tot leven komen. En met een thema 
als "het lichaam" is dat natuurlijk ook niet moeilijk. En dan combineren we dat graag met praktische tips voor alle snotneusjes 
en hoestende kinderen. Zo proberen we ze ook leren dat we in de ellenboog hoesten en niezen, al valt dat natuurlijk nog niet 
altijd mee… Na de vakantie gaan we creatief aan de slag met het thema Kunst. Leg de kwasten thuis maar alvast klaar! 

Bij de ieniemieniebende kan er heerlijk gerelaxt worden in de nieuwe luxe schommel wipstoel.. heerlijk ontspannen met heel 
veel mogelijkheden! 

Nieuws vanuit de kinderopvang 



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   

Wist u dat… 

6 maart Talentenshow   1/2b, 4a, 6,  8b                                 
  
11 maart Talentenshow 1/2a, 3b,  5b, 8a.                         

18 maart Boomfeestdag 

20 maart Open dag / Inloopochtend. 
 Talentenshow 2d, 3a, 4b, 7 

 
25 maart Grote Rekendag                          

27 maart Groep 1-2 vrij 

Uit eten bij De Klok. 

Studiemiddag  

IKC de Vonkenmorgen  

..juf Anouk en juf Patricia vanaf 10 maart drie dinsdagen van 14.45 -16.00 uur de na-
schoolse activiteit ‘Koken met plezier’ voor de groepen 4 en 5 opstarten? Kosten 
éénmalig € 3. Wees er snel bij, want er is plek voor 12 leerlingen. (Volgorde van aan-
melden is bepalend). Opgeven kan via nsadevonkenmorgen@delinge.nl  
...in de bijlage een brief van ‘Kwink’ is te vinden. Dit is onze methode voor sociaal  
emotionele ontwikkeling. Hoe gaan we hiermee om op ons IKC? 

We zijn de studiemiddag begonnen met een opdracht vanuit ‘Taaluilen’. We hebben  
een tijdspad opgesteld voor de komende vier jaar betreft onze vier pijlers: leren, kiezen, 
doorzetten en delen. Ook zijn we bezig geweest ons nog verder te verdiepen betreft 
begrijpend lezen. Gert Kuster van BCO advies en ondersteuning begeleidt ons hierbij.  
Als laatste hebben we de schoolzelfevaluatie geanalyseerd.  
Kortom, een mooie stap op ons IKC, waar we één zijn in ontwikkeling.  

Rots en water training 

Woensdag 5 februari werd er heerlijk gekookt 
door de leerlingen van het AH kookatelier en 
hun kookdocent Dick Vermeulen.  
Meesters, juffen, evt. hun partners en kinderen 
waren welkom. Ook ouders van de leerlingen 
schoven aan. 
Zij hadden n.a.v. de naschoolse activiteit een 
overheerlijke restaurant avond georganiseerd. 
Deze werd goed bezocht!  En wat hebben we 
heerlijk gegeten. 
Wij willen Dick bedanken voor zijn bijdrage aan 
het mogelijk maken van deze geweldige naschoolse activiteit! 

Even voorstellen… Loes 

Vanuit Stichting Welzijn Lingewaard wordt er een Rots en Water training aangebo-
den voor groep 7/8 leerlingen. Dit is een weerbaarheidstraining waarin kinderen  
leren wat steviger in hun schoenen staan. In maart start er weer een gratis training 
van 6 lessen in sportzaal De Hoenderik op de Ponylaan in Bemmel.   
In de bijlage vindt u  meer informatie hierover. 

Hallo allemaal, 
Ik wil me even voorstellen door een stukje te schrijven voor de 
nieuwsbrief. Mijn naam is Loes Cornelissen en ik ben de nieu-
we stagiaire voor de gym. Ik studeer momenteel aan mijn laat-
ste jaar leraar lichamelijke opvoeding op de HAN. Mijn laatste 
jaar stage wilde ik leuk afsluiten, vandaar dat ik terug ben ge-
gaan naar mijn eigen oude basisschool. Het is leuk om je oude 
juffen en meesters weer te zien. In mijn vrije tijd vind ik het 
leuk om ook zelf veel te sporten. Ik train voor de triatlon en 
natuurlijk doe ik dit jaar in Gendt ook weer mee. Ik heb erg veel 
zin in het komende half jaar! 
Groetjes Loes 

We willen allemaal graag dat onze kinderen gezond eten.  Ook op IKC De Vonkenmor-
gen willen we hier nog meer focus op leggen. Het is goed om hier bij elke viering weer 
goed over na te denken. Het vraagt beleid om hiermee om te gaan. Daarom vragen we 
hiervoor aandacht in onze nieuwsbrief. Omdat er elk jaar vele verjaardagen gevierd 
worden, vragen we ouders om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te 
maken.  
Op gezond www.trakteren.nl of www.pinterest.nl vindt u ontzettende leuke traktaties.  
Het is makkelijk te maken én gezond! 

Gezonde voeding 
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