
 

 

 

Beste ouder(s) en / of verzorger(s), 

De laatste nieuwsbrief van een bijzonder schooljaar. Het jaar 2019 – 2020 zullen we allemaal in meerdere opzichten 

niet meer vergeten. Na de lange thuiswerkperiode gelukkig nog met alle kinderen van ons Integraal Kind Centrum de 

laatste weken op school kunnen afsluiten. Maar toch een vreemd moment om nu de zomervakantie in te gaan. 

Zoals altijd vindt u in deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar vooral informatie over hoe de organisatie er in het 

nieuwe schooljaar uit ziet. Samen met de nieuwe directeur van IKC de Vonkenmorgen dhr. Joost Baijers staat er een  

nieuwe tijd te wachten. Binnenkort zal hij zich nader aan u voorstellen. Wij wensen hem heel veel werkplezier! 

Het nieuwe schooljaar starten we op maandag 24 augustus. Omdat er dit jaar geen kermis is, start het schooljaar dus 

op maandag in plaats van woensdag. Op vrijdag 21 augustus kunt u van ons de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 

2020-2021 verwachten. Op die manier kunnen we het schooljaar 2020-2021 zo goed mogelijk opstarten. Als IKC 

hebben we er dan 2 studiedagen opzitten ter voorbereiding en zijn we er klaar voor om samen met de kinderen en u 

er een mooi jaar van te maken.  

De kalender, het IKC-jaarplan en de IKC-gids 2020 – 2021 vindt u begin september op de website.  

Organisatie 2020 – 2021 

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u 6 bijlages: 

In bijlage 1 vindt u het overzicht van de bezetting van de kinderopvang inclusief buitenschoolse opvang. 

In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle basisschoolgroepen. 

In bijlage 3 vindt u een overzicht van de indeling van de 3 kleutergroepen 1-2A, 1-2B en 1-2C. 

In bijlage 4 vindt u een overzicht van de verdeling van de oudste kleuters over de twee groepen 3. 

In bijlage 5 vindt u een afscheidswoord van Shireen Beuker en Ingeborg de Koning 

In bijlage 6 vindt u een afscheidswoord van Betty van de Logt 

Dan rest mij u nog te informeren over de laatste ontwikkelingen van de Vonkenmorgen. Tevens wens ik u alvast voor 

straks een zonnige en ontspannen vakantie toe. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team 

Betty van de Logt en Shireen Beuker 

 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF EXTRA  

IKC DE VONKENMORGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 



De formatie van de basisschool 

Op 14 mei hebben wij u als ouder geïnformeerd over hoe de groepen er voor komend schooljaar uit komen te zien. 

Het team heeft er met instemming van de IKC-raad voor gekozen om vanaf volgend schooljaar onderwijs te verzorgen 

in 14 groepen, waarvan één combinatiegroep. Deze 14 groepen kunnen financieel worden gerealiseerd. Het team 

heeft hiervoor ook alle werkdrukverlagende middelen ingezet om dit aantal groepen en deze formatie te kunnen 

bekostigen. Zowel kinderen, ouders en leerkrachten van de huidige groepen 6, 6/7 en 7 hebben het afgelopen 

schooljaar als prettig ervaren. Vandaar dat deze groepen komend jaar doorschuiven in dezelfde samenstelling.   

Ze gaan de overstap maken! 

Door alle voorzorgsmaatregelen zullen we dit jaar niet de mogelijkheid hebben om met de kinderen van groep 4 alvast  

te gaan rondkijken op de bovenbouw. Daarom zien we u graag samen met uw zoon of dochter op de eerste schooldag, 

maandag 24 augustus in het nieuwe lokaal op de bovenbouw als de richtlijnen van het RIVM dit toelaten. In de eerste 

nieuwsbrief, vrijdag 21 augustus, leest u hier meer over. 

Ook het afscheid van groep 8 zal dit jaar minder massaal plaatsvinden. Gezien de maatregelen hebben we besloten om  

dit op de bovenbouwlocatie te doen. De precieze wijze waarop laat nog heel even op zich wachten, maar ook hier zijn  

we druk mee aan de slag. De leerkrachten van de groepen 8 informeren u verder.  

 
De gouden weken 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. We starten  

het nieuwe schooljaar dan ook weer op met de gouden weken. Deze periode is heel geschikt om te bouwen aan het 

groepsgevoel en aan een goede sfeer in de groep.   

 

De groepswissel – kennis maken met de nieuwe leerkrachten 

Ook de kennismaking met de nieuwe leerkracht zal er dit jaar anders uitzien. We hebben besloten dat de nieuwe 

leerkracht van groep wisselt en dus op bezoek komt bij de kinderen in de klas. De kinderen blijven hierbij dus in hun 

eigen lokaal. Deze kennismaking zal plaatsvinden op dinsdag 30 juni in de middag.   

De nieuwe leerlingen van de groepen 1-2, dus alle kinderen die in juni, juli en september jarig zijn, kunnen deze 

middag ook kennis komen maken van 12.45 u. tot 14.15 u. De kinderen die na september 4 jaar worden krijgen in het 

nieuwe schooljaar na het intakegesprek met de directie, een uitnodiging om te komen oefenen. 

Ouderavonden 

In week 27 van maandag 29 juni t/m donderdag 2 juli vinden de eindgesprekken voor de groepen 3 t/m 7 plaats via 

‘Google Hangouts’ en/of ‘Google Meet’. De leerkracht van uw kind geeft u hierover de benodigde informatie. De 

gesprekken voor de groep 1-2 vinden telefonisch plaats. 

Voor de groepen 7 is het een pré-advies. Ouders, kinderen en de leerkracht(en) gaan met elkaar in gesprek over de 

mogelijkheden van het kind in verband met de advisering voor het voortgezet onderwijs. Waar denken ouders aan, 

wat wil het kind en hoe kijken wij als school daartegenaan? Natuurlijk hebben we van de kinderen heel veel gegevens. 

Gegevens van observaties, toetsen etc. We bekijken de gehele schoolloopbaan van het kind. Samen kijken wat het 

beste is voor de kinderen bij de volgende stap die ze gaan zetten.  

Groep 8 kamp / afscheidsavond / uitzwaaien allerlaatste schooldag   

Dit jaar hebben we een mooie alternatieve 3-daagse kunnen realiseren op 1, 2 en 3 juli voor de kinderen van groep 8. 

Het kamp, hoe wij dat al jaren kennen, was rondom de Corona-maatregelen niet mogelijk. Wel zijn we meer dan 

tevreden over het alternatief dat wij nu kunnen bieden.  

En dan de afscheidsavond. Het programma wordt dit jaar twee keer opgevoerd. Op deze manier kunnen we van beide 

groepen alle ouders op een verantwoorde manier de mogelijkheid bieden om hierbij te zijn.  

 

 



De volgende dag mogen de kinderen van groep 8 even lekker uitslapen. Om 9.30 uur verwachten we ze op school voor  

een gezellig samenzijn en het uitzwaaimoment op het bovenbouwplein. Met een lach en zeker ook met een 

verdwaalde traan…. Een mooie afsluiting van de basisschool.  

 
De laatste schooldag 
Op de laatste schooldag nemen de kinderen van groep 4 afscheid van de onderbouw door uit het raam te glijden. De 
ouders van deze groepen vragen we om buiten het schoolplein te kijken op gepaste afstand van elkaar. Op die manier 
houden we ook op dat moment de richtlijnen netjes in acht.  

De kinderen van groep 3 zullen op datzelfde moment door een erehaag van ouders in de Batouwestraat worden 
opgewacht. Wij willen de ouders vragen om aan beide zijden van de Batouwestraat te gaan staan en ook hierbij de 
afstand in acht te nemen. De ouders van groep 3a aan de kant van de school en de ouders van groep 3b aan de 
overkant. Wanneer de kinderen hun ouders zien, stappen zij uit de rij en is de vakantie begonnen.  

Om ouders de mogelijkheid te geven meerdere kinderen op te halen uit school, hebben we afgesproken dat de 
groepen 3 en de groepen 4 om 11.45 uur uit zijn. Alle kinderen uit de groepen 1-2 kunnen om 12.00 uur op het 
grasveld bij de tuindeuren aan de Batouwestraat opgehaald worden.  

 
Schoolreisje 
Aangezien het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 dit schooljaar niet door kon gaan, hebben we besloten om dit aan het 
begin van het nieuwe schooljaar in te halen. De voorbereidingen zijn hiervoor al gestart. Verdere informatie hierover 
volgt aan het begin van het schooljaar.  
 
Juffen- en meestersdag 

De juffen en meesters van de Vonkenmorgen houden wel van een feestje. Komend jaar zal dit bij de groepen 1 t/m 4 

op woensdag 7 april 2021 zijn. De leerkrachten van de bovenbouw bepalen per groep een moment in het jaar waarop 

ze deze feestelijke dag plannen.   

 

Gevonden voorwerpen 

Schoon schip maken, voordat de vakantie begint is het goed om alles weer opgeruimd te hebben. Dus mocht u nog 
iets missen, laat uw kind even tussen de gevonden voorwerpen kijken.  Op vrijdag 3 juli brengen we alle gevonden 
voorwerpen naar de kleding container.  

 
Hoofdluis 
Graag willen we volgend schooljaar de hoofdluiscontroleurs weer inzetten. Uiteraard als de RIVM-richtlijnen het 

toelaten. 

 
Kinderopvang tijdens de zomervakantie  

Tijdens de zomervakantie draait de kinderopvang gewoon door. Elke dag zijn er meerdere leidsters aan het werk om uw 

kind(eren) op te vangen. Mocht u ons die weken nodig hebben dan kunt u ons op onderstaande nummer bereiken. 

Bereikbaarheid  

Tel: BSO : 06-14432512 
Tel: KOV: 06-10986967 

 
Bereikbaarheid Back-office KOV 

Tel: 026-3179933 elke werkdag in de ochtend van 8:30 tot 12:30 uur. 
 
Nieuwbouw/herbouw  

Van wethouder mw. Helga Witjes hebben we vernomen, dat in december 2020 doch uiterlijk januari 2021 dit proces in 

gang zal worden gezet. 

 

 



 

 

Teamwetenswaardigheden 

 
Afscheid  

Betty van de Logt directeur van IKC de Vonkenmorgen gaat met pensioen. Zij is als basisschooldirecteur in 2006 op 
de Vonkenmorgen begonnen en heeft de ontwikkeling van het IKC mede mogelijk gemaakt. Plots was ze directeur 
van IKC de Vonkenmorgen. De eerste van Gemeente Lingewaard! Wat heeft ze veel betekend voor ons IKC. Wij 
zullen haar zeker gaan missen en wensen haar veel geluk toe! 

Ingeborg de Koning gaat ons verlaten na 19 jaar werkzaam te zijn geweest in vele groepen 7, 8 en 3. Ingeborg gaat 
een nieuwe uitdaging aan in groep 6/7 van IKC de Marang. 

Shireen Beuker heeft haar stage goed afgerond. Zij wordt de nieuwe directeur van IKC de Wieling in Haalderen. Daar 
krijgen ze dan een fijne directeur. 
 
Wij wensen Ingeborg en Shireen veel plezier op de nieuwe werkplek. 

 

Zieken 

Janny Knorth van de kinderopvang is al geruime tijd ziek. Wij verwachten niet dat zij bij de start van het nieuwe 

schooljaar er zal zijn. Wij wensen haar beterschap. 

Judith Janssen leerkracht van groep 1-2 is al een flinke tijd ziek thuis. Zoals het er nu uitziet, gaan Carla en Anita haar 

vervangen. We wensen Judith kracht toe om weer te herstellen. 

 
Welkom 

Joost Baijens wordt per 1 augustus a.s. de directeur van ons IKC. Van harte welkom en we wensen hem veel succes 
toe. 
 
Marieke Schooltink zal in het nieuwe schooljaar starten als groepsleerkracht. Daarnaast gaat ze 1 middag per week de 
nieuwe directeur ondersteunen. Van harte welkom Marieke! 
 

Dag leerlingen van groep 8 ! 

Heel veel succes op jullie nieuwe school! 

We gaan jullie zeker missen ……….. We hebben de afgelopen jaren van jullie genoten.  

En ook voor jullie geldt: kom nog eens langs om jullie nieuwe ervaringen met ons te delen! 

 
Vakantierooster 

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag: 5 april 2021 

Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

2e Pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 

Kermis Gendt: 30 en 31 augustus 2021 

Kinderen basisschool starten woensdag 1 september 2021 

 



 

Tot slot 

Het team van IKC de Vonkenmorgen wenst u een fijne vakantie toe! 

 

 

 
Tot ziens op: maandag 24 augustus 2020 



              Bijlage 1 

 

Bezetting Kinderopvang 

Zoals u ziet zijn er na de zomervakantie 15 personen werkzaam in de kinderopvang. Graag willen we transparant 

zijn naar u als ouder, vandaar dat we het basisrooster, ons werkrooster, voor u zichtbaar hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ieniemieniebende Monique Janssen 
Melanie Basten 
Nena Kerkman 
Petra Wolters 

Anke Mom 
Evie Arends 
Monique Janssen 

Melanie Basten 
Evie Arends 
Nena Kerkman 
Petra Wolters 

Monique Janssen 
Melanie Basten 
Nena Kerkman 

Anke Mom 
Evie Arends 
Nena Kerkman 

Oscarbende Marscha v. Workum 
Corine te Boekhorst 

Marscha v. Workum 
Mireille Admiraal 
Corine te Boekhorst 

Tineke van Stokkum 
Corine te Boekhorst 

Marscha v. Workum 
Mariëlle Kregting 
Mireille Admiraal 

Corine te Boekhorst 
Tineke van Stokkum 

Elmobende Petra Lozekoot 
Janny Knorth 

Mariëlle Kregting 
Janny Knorth 

Mariëlle Kregting 
Petra Lozekoot 

Petra Lozekoot 
Janny Knorth 

Mariëlle Kregting 
Janny Knorth 

Vso Margriet v.Houwelingen 
Kim van Hest 

Margriet v.Houwelingen 
 

 Margriet v.Houwelingen 
Kim van Hest 

 

Bso Kim van Hest 
Margriet v.Houwelingen 
Janny Knorth 

Kim van Hest 
Margriet v.Houwelingen 
Janny Knorth 
Circe de Gruijter 

Circe de Gruijter Kim van Hest 
Margriet v.Houwelingen 
Janny Knorth 
Circe de Gruijter 

Circe de Gruijter 



 Bijlage 2 

Indeling basisschool groepen 2020-2021 

  Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep 1-2 A ochtend Judith Janssen (Carla) Judith Janssen (Carla) Judith Janssen (Carla) Judith Janssen (Anita) Anita van der Hijden 

  middag Judith Janssen (Carla) Judith Janssen (Carla)   Judith Janssen (Anita)  

          

Groep 1-2 B ochtend Chantal Jurrius Chantal Jurrius Patricia Kroeze Patricia Kroeze Patricia  Kroeze 

  middag Chantal Jurrius Chantal Jurrius  Patricia Kroeze   

              

Groep 1-2 C ochtend Ans Melchers Ans Melchers Ans Melchers Ans Melchers Chantal Jurrius 

  middag Ans Melchers Ans Melchers   Ans Melchers  

              

Groep 3 A ochtend Patricia Visser Inge Scholten Inge Scholten Patricia Visser Inge Scholten 

  middag Patricia Visser Inge Scholten   Patricia Visser   

         

Groep 3 B ochtend Nienke Grievink Nienke Grievink Rianne Reulink Rianne Reulink Nienke Grievink 

  middag Nienke Grievink Nienke Grievink  Rianne Reulink  

              

Groep 4 A ochtend Anouk van den Brink Anouk van den Brink Anouk van den Brink Inge Scholten  Anouk van den Brink 

  middag Anouk van den Brink Anouk van den Brink  Inge Scholten   

              

Groep 4 B ochtend Henny Kregting Henny Kregting Henny Kregting Henny Kregting Judith Nijenhuis 

  middag Henny Kregting Henny Kregting  Henny Kregting  

             

Groep 5 A ochtend Anita van der Hijden Anita van der Hijden Marieke Schooltink Marieke Schooltink Marieke Schooltink 

  middag Anita van der Hijden Anita van der Hijden  Marieke Schooltink Marieke Schooltink 

              

Groep 5 B ochtend Vera van Stokkum Vera van Stokkum Vera van Stokkum Irene van Leeuwen Irene van Leeuwen 

  middag Vera van Stokkum Vera van Stokkum  Irene van Leeuwen Irene van Leeuwen 

         

Groep 6 A ochtend Lisanne de Haan Lisanne de Haan Lisanne de Haan Lisanne de Haan Lisanne de Haan 

  middag Lisanne de Haan Lisanne de Haan   Lisanne de Haan Lisanne de Haan 

         

Groep 6 B ochtend Anouk Schenkels Anouk Schenkels Anouk Schenkels Anouk Schenkels Anouk Schenkels 

  middag Anouk Schenkels Anouk Schenkels  Anouk Schenkels Anouk Schenkels 

             

Groep 7  ochtend Monique Hermsen Monique Hermsen Monique Hermsen Pascal Gertsen Pascal Gertsen 

  middag Monique Hermsen Monique Hermsen   Pascal Gertsen Pascal Gertsen 

             

Groep 7/8 ochtend Jan-Willem Lentjes Jan-Willem Lentjes Judith Nijenhuis Jan-Willem Lentjes Jan-Willem Lentjes 

  middag Jan-Willem Lentjes Jan-Willem Lentjes   Jan-Willem Lentjes Jan-Willem Lentjes 

             

Groep 8 B ochtend Alwin van de Laak Alwin van de Laak Alwin van de Laak Alwin van de Laak Alwin van de Laak 

  middag Alwin van de Laak Alwin van de Laak  Alwin van de Laak Alwin van de Laak 

Uitgangspunt: alle leerlingen blijven in eigen groep! Dus 3A wordt 4A etc. Groep 6/7 wordt groep 7/8. 

Patricia Kroeze gaat komend schooljaar Judith Klaassen (Intern  begeleider) ondersteunen in verband met de 

doorgaande lijn van de kinderopvang en de begeleiding van de groepen 1-2. 

 

 

 



Bijlage 3 

Overzichten van de groepen 1-2 tot en met december 2020 

(Namen leerlingen op geboortedatum) 

 

1-2 A  
Juf Judith (juf Carla) en juf Anita 

1-2 B 
Juf Patricia K. en juf Chantal 

1-2 C 
Juf Ans en juf Chantal 

Mitch Derks Wynona Rasing Eleni Peelen 

Esmee van Poppel Liz Rikken Lukas van Dodeweerd 

Luus Derksen Teun Martens Tigo Sommerdijk 

Jaylin Weghorst Elena Nikolic Zoë Stielstra 

Sofie van Merm Lieuwe Berentsen Devin Evers 

Levi te Brinke Mels Lenting Sem Pols 

Jurre Kaufmann Tala Ahmad Suze Besselink 

Lara Schoolderman Maartje Witjes Mirthe Krikken 

Yfke Bartels Zoë Campschreur Levi Hooijman 

Jae Jack Folman Julie Rikken Liv Wels 

Noah van Ravenhorst Linne Geurts Fleur Basten 

Julia Bongers Fiene van Merm Fenne van der Molen 

Siem Witjes Daan Teunissen Sepp van Heck 

Sepp Teunissen Noémie Opgenoort Bryan Piels 

Liv Peters Mees van Stokkum Mels Rasing 

Lynn Rensen Vera Gerdsen Giulia Rensen 

Thijme Opgenoort Emma Vermeulen Len Lippmann 

Fay Driessen Lizz Janssen Mex Lintsen 

Hein Derksen Mijs Wiltink Naomi Janssen 

Vesper Jansen Keen Bouwens Fem kramer 

Tess Rikken Aiden Trausel Jana Nissen 

Evi Pols Feije Aarntzen Anne de Winkel 

 Quinty Weghorst  

 Kiyomi Babel  

 Pepijn Gaarenstroom  

   

 

 

 

 

 



Bijlage  4 

Indeling groepen 3 
     (Namen leerlingen op geboortedatum)   

 

 

 

 

 

  

 

  

Groep 3 A 
Juf Patricia V en juf Inge  

Groep 3 B 
Juf Nienke en juf Rianne 

Zoya Reijnders Jidde van der Horst 

Maja Gabis Lisa te Brinke 

Tim van den Brink Rodas Tecleab Kidane 

Nova van der Linden Nila van Merm 

Kian Besselink Mees van der Lely 

Lilly Rikken Liam Rensen 

Fem Wiltink Lune Gerdsen 

Rose Kerkman Liz Bosveld 

Karam Ahmad Jana Lisa Treep 

Jan Tenscher Isabella Weij 

Roos de Vries Lotte de Winkel 

Evi Lensen Kynan Roelofs 

Luan van Spijk Joep Vermeulen 

Julian Janssen Davi Otjens 

Raf Bagijn Micke Neijssen 

Lars Gerdsen Milan Verheijen 

Jaylinn Schippers Jelle Plönes 

Charlet Boshoven Anna Albers 

Fem Witjes Collin Basten 

Rens Gerritsen Eva Derksen 

Lynn Reulink Amy Vreuls 

Colin Elbers Jop Westerhof 

Has Bouwens Noa Kemperman 

Flynn Jansen Guus Witjes 

Lex Sommerdijk Fien Jansen 

Sem Kemperman  



 

Bijlage  5 

Afscheidswoord Shireen Beuker 
 

Beste ouders, verzorgers, 

 Om het tweede studiejaar te mogen starten als directeur in opleiding op IKC De Vonkenmorgen was voor mij een 

geweldige uitdaging. Al 16 jaar was ik trouw aan mijn oude school. Ik kende alle ouders, kinderen en collega’s erg 

goed en werkte daar met veel plezier. Ik ben de uitdaging op De Vonkenmorgen aangegaan en ben hier met open 

armen ontvangen. Wat een geweldig, warm en gezellig team. Ik voelde mij hier al gauw thuis. Afgelopen school-

jaar was een geweldige leerschool. Ik heb nauw samengewerkt met Betty en zij heeft mij overal bij betrokken. De 

samenwerking verliep goed. We konden sparren en hebben samen ook heel wat afgelachen. Ik heb van dichtbij 

mogen ervaren wat de functie van een schoolleider in houd. Nu ik geslaagd ben voor mijn studie ‘Schoolleider 

Vakbekwaam’ ben ik klaar om de volgende stap te zetten. Vanaf volgend schooljaar mag ik starten als schoolleider 

van De Wieling in Haalderen. Dit is voor mij natuurlijk een geweldige stap, maar dat betekent ook dat ik De 

Vonkenmorgen alweer moet verlaten. Dat is deels met een dubbel gevoel, omdat De Vonkenmorgen een 

geweldige plek is om te mogen werken. Het is een mooie club hardwerkende mensen, iets om trots op te zijn. 

Toch is het voor mij tijd om een volgende stap te zetten en ook daar heb ik weer heel veel zin in.  

Omdat we elkaar de komende dagen nog 'gewoon' zien, laat ik het hier voor dit moment bij.  

Samen met Betty ga ik zorgdragen voor een goede afronding en overdracht. 

Voor nu bedankt voor het fijne schooljaar en wie weet, tot ziens! 

Hartelijke groeten,  

Shireen Beuker 

 

Afscheidswoord Ingeborg de Koning 
 

Beste ouders, verzorgers, 

Na 19 jaar op de Vonkenmorgen te hebben gewerkt ga ik een nieuwe uitdaging aan in Angeren. En wat vind ik het 

spannend. Het team, de kinderen, de ouders en alle andere betrokkenen waar ik al die jaren mee heb mogen 

werken zijn een onderdeel van mijn leven geworden. Loslaten is dan niet makkelijk.  

De eerste kennismaking in Angeren was erg fijn! De school, de kinderen en het team maakten een fijne en 

welkome indruk. Met de ervaring en kennis die ik de afgelopen 19 jaar heb opgedaan hoop ik daar een welkome 

aanvulling te worden voor het team en de kinderen. Mede door mijn kinderen, mijn familie, vrienden en de 

harmonie blijf ik een band houden met Gendt. Dus geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach! Bedankt 

voor alle fijne jaren op deze school!!  

Groetjes, 

Ingeborg 



Bijlage  6 

Afscheidswoord Betty van de Logt 

 
Aan de ouders en/of verzorgers, 

In januari heb ik aangekondigd dat ik aan het eind van dit schooljaar mijn loopbaan ga beëindigen. Voor dat je het 

weet is dat moment er al.  

Het is een vreemd gevoel, ook dubbel, want enerzijds verlang je naar die nieuwe periode in je leven waarvan ik 

hoop nog heel veel leuke dingen te kunnen doen. Anderzijds ook wel vreemd, omdat het zo definitief is en dat er 

een toekomst is zonder dat je dagen gevuld worden bezig te zijn met en nadenken over je vak. En dan denk ik met 

name aan het werken met en voor de kinderen. Ook vanuit de positie van directeur is dat voor mij altijd primair 

geweest. Alles in functie van de ontwikkeling van kinderen, prachtig! 

Ga ik dat missen? Jazeker…….maar ieder zal begrijpen dat er ook zaken zijn die ik niet ga missen.  

Vanuit het idee dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van de kinderen heb 

ik altijd met jullie als ouders gecommuniceerd en de samenwerking gezocht. Ik heb het idee dat de 

Vonkenmorgen, als IKC maar ook als onderdeel van de Gendtse gemeenschap borg staat voor een bijzonder warm 

klimaat.  

Ik ben er trots op dat we binnen dat klimaat een Integraal kind Centrum hebben kunnen ontwikkelen wat er 

werkelijk toe doet. Geen term op de gevel maar vanuit het principe van doorgaande ontwikkelingslijnen 

daadwerkelijk zichtbaar. In samenspraak met ouders om het zo optimaal mogelijk te maken. 

Ik ben er ook trots op directeur te mogen zijn van deze gemeenschap, trots ook op het IKC-team dat staat als een 

huis. 

Wanneer je mijn Vonkenmorgen-periode overziet dan zijn er veel memorabele momenten geweest. Die hou ik 

vast en neem ik dankbaar mee in mijn herinneringen.  

Naar jullie als ouder zou ik willen zeggen: bedankt voor de samenwerking. Het is spijtig dat de laatste fase van 

mijn loopbaan belast is met de context van het Corona-virus. Ik had een ander beeld bij deze laatste fase. Een 

periode zonder kinderen, een periode woekeren met de maatregelen en halve groepen. Het organiseren van de 

afstand, zo onnatuurlijk in een omgeving waar het juist moet gaan over nabijheid en verbondenheid. Wel heb ik 

mooie dingen zien ontstaan en opnieuw trots op de inhoudelijke weerbaarheid van ons team. 

Ik wil jullie allen bedanken voor de samenwerking en hoop de komende weken nog te genieten van het reilen en 

zeilen op de Vonkenmorgen. Elkaar de hand schudden zit er niet in, dat had ik graag anders gezien. 

Ik wens jullie en de kinderen het allerbeste en een fijne en gezonde toekomst. 

Oprecht kan ik tegen jullie zeggen: op de Vonkenmorgen doet jullie kind ertoe en jullie ook als ouders. 

Ik heb hier graag en met plezier gewerkt. Nu is het tijd voor andere dingen. 

Tot ziens, 

Betty van de Logt  

 
 

 

 


