
Schoolstraat 1  

0481-421371  

Nijmeegsestraat 3 

0481-421298 

Postbus 16 

6690 AA Gendt 

ikcdevonkenmorgen@delinge.nl  

www.vonkenmorgen.nl 

IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van Stichting De Linge 

                   Gendt, 9 april 2020 

 

Aan:  alle ouders, verzorgers van de kinderen van IKC de Vonkenmorgen 

 

Dag allemaal, 

Hoe gaat het met jullie allemaal beste mensen? Hoe is het om hele dagen jullie kinderen te verzorgen, bezig 

te houden en vanaf de basisschoolleeftijd ook nog les te geven?  

Zoals Premier Rutte al aangaf in zijn persconferentie dinsdagavond 31 maart, 'beter thuis in afstands-

onderwijs' dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid.' Dit geldt voor beide partijen, de ouders 

en de kinderen en onze Vonkenmorgen medewerkers.  

Van ouders horen we terug dat kleine kinderen de school missen en er bijvoorbeeld langs willen rijden om 

zich ervan te verzekeren van 'Is mijn school er nog wel?' 

We horen ook geluiden dat kinderen het met elkaar spelen missen en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. 

Ondertussen zetten wij ons in om in goed teamverband een aanbod voor alle kinderen te bieden. We wennen 

aan de praktische zaken, worden steeds handiger op ICT-gebied en vinden onze weg in het contact houden 

met kinderen en ouders. De contactmomentjes, daar gaan we zeker mee door, want ook wij missen het 

lesgeven, het samen met de kinderen spelen, werken en creatief bezig zijn.   

We krijgen terug dat het vaak de motivatie is om de werkopdrachten serieus te maken. 

In grote mate zijn we hier tevreden over. We hebben over het algemeen hele brave betrokken lieve kinderen 

en dat willen we ook graag zo houden. En natuurlijk hebben we u als ouder hierbij nodig. 

Met zijn allen kijken we uit naar dinsdag 28 april, dan horen we of we na de meivakantie op maandag 11 mei 

weer naar school mogen. Uiteraard hopen we dat van harte, we wachten af.  

Maar eerst hebben we het paasweekend voor de deur. Een weekend, anders dan anders.  

Ouders maak er samen met elkaar een mooi weekend van om gezellig op terug te kunnen kijken. 

Namens het team van IKC de Vonkenmorgen, 

Betty van de Logt en Shireen Beuker 

 

 


