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De deuren staan weer deels open. We hebben deze 
week weer halve klassen mogen ontvangen. Het was 
even zoeken naar de nieuwe manier van omgang op 
school. Bijzonder om te zien hoe goed het gaat dat 
ouders hun kinderen tot aan de poort brengen en de 
kinderen zelf naar hun groep gaan. Echt complimen-
ten voor hoe dit gaat, want dat is niet niks. We mer-
ken dat de opluchting bij kinderen en gezelligheid in 
de klassen met kop en schouders boven alles uit 
steekt.  

De poster hiernaast geeft weer welke richtlijnen wij 
op school volgen. We merken dat veel kinderen al 
behoorlijk gewend zijn aan het feit dat dingen op dit 
moment even anders dan anders zijn. Ook de ko-
mende tijd blijven we de richtlijnen van het RIVM 
goed volgen. Op die manier weten we per periode 
welke mogelijkheden we hebben om opvang & on-
derwijs te bieden aan alle kinderen.  

De leerkrachten zullen u blijven informeren over het 
thuisonderwijs en de lesdagen op school.  

Vanuit Sjors Sportief hebben wij bericht gehad dat zij 
in samenwerking met diverse sportclubs op zoek zijn 
gegaan voor mogelijkheden om veilig te kunnen 
sporten. Kinderen hoeven hiervoor geen lid van deze 
vereniging te zijn. Via de website van 
www.sjorssportief.nl (inschrijving veilig sporten) kunt 
u zien wat de mogelijkheden hier in de buurt zijn.  De 
flyer over inschrijving vindt u op 
www.vonkenmorgen.nl en op onze facebookpagina. 

Voor alle schoolactiviteiten die gepland staan geldt 
dus ook dat het afwachten blijft. We blijven iedereen 
tussentijds hierover communiceren.   

Naast leren ook zeker creatief 

 

Als school hebben wij tijdens de thuiswerkperiode uit willen stralen dat vooral het wel-
bevinden van de kinderen en het hele gezin voorop staat. De afgelopen periode heeft 
veel gevraagd van iedereen als gezin.  

We hebben naast het leerwerk veel andere bezigheden voorbij zien komen. Zowel bij de 
noodopvang op school als thuis is er ook zeker creatief gewerkt. Leuk dat hiervan veel 
werd gedeeld met de eigen leerkrachten of bijvoorbeeld via onze facebookpagina.  

Ook de komende periode werken de kinderen nog deels thuis. Gelukkig kan een groot 
deel van de instructie nu weer op school worden gegeven.  We hopen dat u dit thuis ook 



 

Wist u dat… 

Na noodopvang nu ook weer  ‘gewoon’ BSO 

IKC de Vonkenmorgen  

* Wist u dat tijdens de afwezigheid van de kinderen onze conciërge René samen met 
Henk het schoolgebouw weer voor een deel heeft kunnen voorzien van een nieuwe lik 
verf. Bedankt mannen! Zie foto hiernaast. 

* Wist u dat we door het initiatief van de online Koningsspelen sportief de meivakan-
tie in gingen? Net zoals vele kinderen uit Gelderland deden verschillende kinderen van 
ons IKC mee. Een bedankje aan Stichting Welzijn Lingewaard & Fysiotherapie Wismans 
is zeker op z’n plaats! Foto’s hiervan staan bovenaan deze nieuwsbrief.  

* Wist u dat wij twee nieuwe pedagogisch medewerkers hebben op ons IKC? Zowel 
Petra Wolters als Circe de Gruijter zijn gestart bij de kinderopvang. Op onze website 
stellen zij zich nader aan u voor.  

Na 8 weken noodopvang gedraaid te hebben, met steeds 
een paar kinderen, zijn we deze week weer 'normaal' be-
gonnen. Nu nog met twee groepen 's middags in plaats van 
drie maar wel weer een tafel vol met gezellige kletskousen. 
Heerlijk om weer allemaal kinderverhalen te horen. We 
pakken de draad weer op en het wordt echt weer tijd voor 
spelen en knutselen met andere kinderen. Fijn dat jullie er 
weer zijn!  

Weer samen spelen op de kinderopvang, daar worden we blij van…. 
 
Wat fijn was het dat we eindelijk de kinderen weer mochten begroeten deze week. 
De meeste kinderen hadden er ook weer heel veel zin in. De weergoden waren ons 
goed gezind zodat we veel buiten konden starten en de kinderen meteen heerlijk 
samen konden gaan spelen. Ze hebben elkaar gemist want de begroetingen naar el-
kaar waren soms ook ontroerend mooi! Natuurlijk was het best even wennen om niet 
door de gewone deur naar binnen te gaan en buiten afscheid te nemen van mama of 
papa, maar we zijn super trots dat ze het zo goed hebben gedaan!!  
 
Veel kinderen hebben al een gezinsfoto meegenomen en erover verteld, we geven ze 
een mooi plaatsje in de groep. Volgende week gaan we echt starten met het thema 
'familie", dus komen de foto's nog goed van pas. We gaan er samen weer een leuke 
tijd van maken! 

Samen zorgen we voor verkeersveiligheid 

Deze week hebben professionele verkeersbrigadiers de kinderen veilig naar school 
begeleid. Zowel bij De Klok, kruising Dorpsstraat / Nijmeegsestraat  als op de hoek van 
de Nijmeegsestraat / Batouwestraat. Dit is goed verlopen.  Bedankt dat u als ouders 
ook positief bijdraagt aan de verkeersveiligheid door niet in de directe omgeving van 
school te blijven. Het wegbrengen, ophalen, parkeren verloopt hierdoor soepel, vlot 
en daarmee ook veilig.  

 

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 

 IKCdevonkenmor-

gen@delinge.nl 

Kijk ook op 

www.vonkenmorgen.nl & volg 

ons IKC op   

mailto:info@donatushof.nl

