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Beste ouders en/of verzorgers,
We zijn weer klaar voor de Start!
Zoals jullie in de nieuwsbrief Extra hebben vernomen is Betty van de Logt met pensioen en ben ik sinds 1 augustus jl.
directeur van IKC de Vonkenmorgen. Ik heb me al eerder aan jullie voorgesteld eind van het vorig schooljaar. Ik heb
enorm zin in deze uitdaging. Hopelijk zullen we elkaar snel ontmoeten!
Deze eerste nieuwsbrief na de vakantie is gevuld met veel informatie. We beseffen ons dat we onmogelijk alle
informatie via deze weg kunnen delen, daarom kunnen jullie veel van deze informatie en data ook terugvinden op
onze website.
We ondervinden met zijn allen nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. Dat zien we ook terug in het feit dat jullie
als ouders de school niet in mogen. Zolang de 1,5 meter maatregel blijft bestaan, zal dit ook zo blijven. De ruimte in
de gangen is te klein om de onderlinge afstand tussen volwassenen te waarborgen. Dat betekent dat we ook na de
zomervakantie de leerlingen buiten zullen opvangen. We zetten de maatregelen dus op dezelfde manier voort als
einde schooljaar. In de bijlage kunnen jullie deze maatregelen nog eens doorlezen.
Het team kijkt ernaar uit om met de ‘nieuwe’ klassen op te starten en alle zongebruinde kindergezichtjes weer terug
te zien in de school.
De gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het
groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. De eerste weken van het schooljaar zijn
daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Samen gaan we er weer een goed jaar
van maken!
We sluiten de gouden weken met een gezellige picknick af. Deze is op woensdag 16 september en zal alleen met de
leerkrachten en de kinderen op locatie zijn.
Eerste schooldag
Aankomende maandag, 24 augustus, starten wij met een mooi nieuw schooljaar.
Deze eerste schooldag gaat de leerkracht samen met de kinderen het schooljaar openen door een toost uit te
brengen op een mooi schooljaar.
IKC-tijden
Nog even alle tijden van ons IKC op een rijtje:
Tijd

KOV

VSO

BSO

Peutergroep
ochtend

Peutergroep
middag

Groep 1-4

Groep 5-8

Maandag

7.00-19.00

7.00-8.30

14.30-19.00

8.15-11.15/12:15*

12.00-14.30

8.30-14.30

8.30-14.30

Dinsdag

7.00-19.00

7.00-8.30

14.30-19.00

8.15-11.15/12:15*

12.00-14.30

8.30-14.30

8.30-14.30

Woensdag

7.00-19.00

7.00-8.30

12.00-19.00

8.15-11.15/12:15*

8.30-12.00

8.30-12.15

Donderdag

7.00-19.00

7.00-8.30

14.30-19.00

8.15-11.15/12:15*

8.30-14.30

8.30-14.30

Vrijdag

7.00-19.00

7.00-8.30

12.00-19.00

8.15-11.15/12:15*

8.30-12.00

8.30-14.30

12:00-14.30

 De oude contracten van de ochtendpeutergroep lopen nog tot 11:15 u., de nieuwe contracten tot 12:15 u.

Vakantierooster 2020-2021 (noteer deze gegevens alvast in de agenda?)
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnavalsvakantie:
2e Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie incl. Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:
Kermis Gendt:
Studiedagen:
IKC-studiedag:
Studiedag basisschool:
Lingestudie dag:
Studiedag basisschool:
Studiedag basisschool:

19 oktober t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 februari t/m 19 februari 2021
5 april 2021
27 april 2021
3 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021
30 en 31 augustus 2021

21 augustus 2020
2 september 2020 Alle kinderen basisschool vrij
7 oktober 2020 Alle kinderen IKC vrij. (Ook kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang)
3 februari 2021 Alle kinderen basisschool vrij
14 april 2021 Alle kinderen basisschool vrij

Veiligheid rondom de school
Een nieuw schooljaar, een nieuwe kans om weer eens aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid. Regelmatig
zien we acties waarvan we denken dat het de verkeersveiligheid zeker niet ten goede komt. Laten we samen
zorgdragen voor de veiligheid van onze kinderen.
Contact met één van ons?
Mochten jullie een gesprek willen hebben met de leidster of leerkracht van jullie kind, dan kan dit na 15.00 uur. Het
is handig om dit van tevoren aan te geven. Iedere medewerker is ook via hun eigen mailadres bereikbaar voor
mededelingen of het maken van een afspraak.
Contact met ouders / privacy wet
Nieuwsbrieven, uitgaande brieven zullen via de e-mail worden verzonden. Deze zijn altijd terug te lezen op onze
website. Informatie rondom de klas volgt ook via Klasbord.
In verband met de aangescherpte privacyregels zullen wij zorgzaam omgaan met de verschillende wensen met
betrekking tot het gebruiken/plaatsen/delen van foto’s. Als IKC vinden wij het geweldig om jullie als ouder of andere
betrokkenen met beeldmateriaal te laten zien wat wij zoal doen met de kinderen onder schooltijd. We zullen hier,
door de regelgeving en wensen van ouders, behoedzaam mee omgaan, waardoor het vaker voor zal komen dat we
geen foto’s of filmpjes kunnen weergeven.
In de eerste schoolweek bespreken we in de groepen nadrukkelijk wie er wel of niet op de foto mogen. Samen alert
zijn om geen ‘overtredingen’ te maken.
Het 10 uurtje, lunchen, gezond & milieubewust
Een nieuw schooljaar, een frisse start en goede voornemens. We willen graag samen gezond gedrag bij de kinderen
bevorderen en het milieubewustzijn van de kinderen ontwikkelen. Daarom is het fijn als de kinderen bij het 10 uurtje
fruit eten en om 12.00 uur een gezonde lunch meekrijgen. Met het oog op het milieu zijn drinkbekers &
broodtrommeltjes het handigst om mee te geven. Voorzie de beker en het broodtrommeltje van naam.

Kijkochtend
Voor kinderen is het leuk om jullie te laten zien wat ze zoal in de groep doen. Hiervoor hebben we in de groepen 3
t/m 5 kijkochtenden. Zodra de maatregelen het weer toelaten zullen de kijkochtenden gepland worden. Op klasbord
zullen per groep de data voor de kijkochtenden komen te staan.

Verjaardagen
Uiteraard vieren we de verjaardag van de kinderen in de groep. Neem van tevoren even contact op met de leidster
of leerkracht wanneer de verjaardag gevierd wordt.
Op de peuteropvang vieren we de verjaardag aan het einde van het dagdeel. De groepen 1-2 vieren ’s morgens om
8.30 uur de verjaardag.
De kinderen van de groepen 1-2 gaan met de traktaties ook naar de juffen en meesters van groep 1-2.
Vanaf groep 3 vieren we de verjaardagen van de kinderen met de klas. De kinderen gaan vanaf groep 3 niet meer
langs de juffen en meesters.
De traktatie mag ‘s ochtends meegegeven worden met jullie kind.
In verband met het corona-virus verzoeken wij jullie een voorverpakte traktatie mee te geven.
Gymmen
De kinderen van groep 1-2 gaan wekelijks enkele keren gymmen. Voor deze lessen adviseren wij ritmiek schoentjes.
Deze schoentjes blijven op school.
De groepen 3 t/m 4 gymmen 2 keer per week in de gymzaal van de Nijmeegsestraat. De groepen 6 t/m 8 hebben 1
keer in de week een blokuur gym in de sporthal Walburgen. Groep 5a gymt in de sporthal Walburgen en groep 5b
gymt in de gymzaal aan de Nijmeegsestraat. De kinderen gymmen dan ook in sportkleding met sport/ gymschoenen.
Na afloop van de gymles douchen we vanaf groep 5. Indien dit niet mogelijk is dan ontvangen we graag een briefje of
een mailtje.
Gevonden kledingstukken
Regelmatig vinden wij kledingstukken op de gang. Deze worden door ons verzameld in een
mand. Op de locatie Schoolstraat staat deze bij de koffiekamer. Op de locatie
Nijmeegsestraat in een bak om het hoekje bij de ingang.
Luizenbrigade
Alle ouders heel hartelijk dank voor het bijna geruisloos screenen van de kinderen. Een heerlijk gevoel dat we dit
helemaal aan jullie kunnen overlaten. Er zijn geen excessen, we zijn vaak luisvrij. Zou mooi zijn als we ook dit jaar
weer aardig luisvrij doorkomen. Dat kan alleen dankzij jullie inzet. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie meer
informatie over de hoofdluis.
Nogmaals dank je wel allemaal en we zien jullie aankomende week graag!
Informatieavond
De informatieavond in september vervalt helaas vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Jullie krijgen dit
jaar de informatie in een PowerPoint via de mail.
Driehoekgesprekken – startgesprekken
In het nieuwe schooljaar gaan we weer van start met het houden van driehoekgesprekken kind - ouder en leerkracht.
Deze startgesprekken zijn al in september en gaan we voeren met de groepen 3 t/m 8.

Door het kind te betrekken in het stellen van doelen zal het kind zich meer verantwoordelijk voelen voor zijn/haar
eigen leerproces. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht en de
ouders helpen het kind daarbij. Het zelfvertrouwen en de motivatie kunnen worden verbeterd. Door twee keer per
jaar met kinderen en ouders in gesprek te gaan, leren wij de kinderen reflecteren op hun eigen handelen en gedrag.
De leerkrachten van de groepen 3 en 4 spreken de ouders in februari na het rapport zonder de kinderen. Uiteraard
bespreken de leerkrachten met de kinderen het rapport. In juni zijn de gesprekken facultatief.

Het is mogelijk dat de leerkracht of jullie als ouders een tussentijds gesprek wil. Dit kan altijd. Deze wordt dan door
de leerkracht ingepland.
In de week 38 (14 september t/m 18 september 2020) worden de gesprekken gevoerd. De ouders/verzorgers van de
leerlingen uit groep 1-2 worden, nadat de kinderen het rapport hebben gekregen, gebeld door de leerkracht. Zij
hoeven zich dus niet in te schrijven. De gesprekken met de groepen 3 t/m 8 zullen plaatsvinden via Hangouts of
Google Meets.

Kinderopvang
De kinderopvang kijkt terug op een warme maar fijne vakantieperiode. De kinderopvang van 0 - 13 jaar was
gedurende de vakantieperiode alle dagen geopend van 7.00 - 19.00 uur.
Hebben jullie nog vragen, dan horen wij dit graag. Aanstaande maandag verwelkomen wij graag alle kinderen weer
op school.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team IKC de Vonkenmorgen
Joost Baijens, directeur

Bijlage 1
Maatregelen Fietsen parkeren/ De school ingaan en verlaten:
BSO: Ouders komen het schoolplein op en blijven buiten met hun kind even wachten. Ouders kloppen op het
raam en na een seintje van de Pedagogisch medewerker kunnen de kinderen alleen naar binnen komen. Verder
worden de kinderen zoals gewoonlijk naar de klassen gebracht en gehaald. Ouders van de BSO vangen bij het
ophalen hun kinderen buiten op. Zij kloppen op het raam en de Pedagogische medewerker begeleidt het kind
naar buiten.
Parkeren van de fietsen:
OB:
Kinderen van de groepen 1-2 parkeren (zonder ouders) hun fiets op het grasveldje bij hun klas en gaan de klas in
via de tuindeuren.
Kinderen van de groepen 3-4 parkeren hun fiets (zonder ouders) op de gebruikelijke plaats. Daarna verzamelen ze
bij de leerkracht.
BB:
Aan het begin van het schooljaar wordt aangegeven waar de kinderen de fiets kunnen parkeren. Na het parkeren
van de fiets verzamelen de kinderen zich bij de eigen leerkracht.
OB en BB: Kinderen verzamelen op het plein. Leerkrachten staan 8.20 uur op het plein. Kinderen verzamelen bij
de leerkracht. Ouders blijven buiten de hekken. Start van de schooldag is om 8.30 uur.
Looproute en ingangen naar binnen:
KOV:
● Baby’s: parkeerplaats ingang.
● Oscarbende: Via de speelplaats aan de Batouwestraat door de tuindeur naar de KOV.
● Elmobende: Via openslaande tuindeur aan de achterkant op het grasveld.
De looprichting is van het plein van de peuters naar het plein van de groepen 3-4. Dit is één richting.
OB:
● De groepen 1-2 via de openslaande tuindeur op het grasveld. De leerkracht vangt de kinderen op bij de
tuindeur.
De looprichting is van het plein van de peuters naar het plein van de groepen 3-4. Dit is één richting.
● Groep 3-4 via de eigen ingang het plein oplopen: ouders blijven buiten het hek. Leerkrachten staan 8.20 uur
op het plein.
BB:
Groep 5 bij de ingang van de waaier.
Groep 6 en 7 bij de ingang van de brandtrap (zijkant koffiekamer).
Groep 7/8 en groep 8 via de hoofdingang.
Met het naar huis gaan doen we dat gefaseerd. Je neemt daarbij je eigen uitgang (zelfde als ingang). Leerkrachten
spreken onderling af wie en wanneer gaat. Aan het einde van de schooldag gaan de kinderen gefaseerd de school
uit. Ouders wachten buiten de hekken totdat hun kind er is.
Leerkrachten kaarten in de klas aan dat er ook niet op elkaar gewacht wordt in de hal bij het naar huis gaan, zoals
normaal veel gebeurt.

Bijlage 2

Beestjes in je haar

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot wel 6
eitjes per dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer heel gemakkelijk
naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen al je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, broertjes of zusjes.
Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.
Hoe ziet hoofdluis eruit?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan
wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het haar, dicht bij de haarwortel.
Hoe weet je of je hoofdluis hebt?
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door
heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te laten controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.
Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op
elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders komen
er weer nieuwe luizen. Als je je haar met azijn nat maakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar ook dan moet je elke dag
goed kammen.
Hoofdluis heb je niet alleen
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat je het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om op
hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen op school of
bij de GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM en de GGD is ook veel informatie te vinden
over hoofdluis en behandeling van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/peuter/gezondheid-en-voeding/ziekten-en-aandoeningen/hoofdluis/
Op deze website vind je:

•
•
•
•
•

Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling
Veel gestelde vragen en antwoorden over hoofdluis
Weetjes over luizen
Richtlijn Hoofdluis
Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis

