
Nieuwsbrief  
IKC de Vonkenmorgen November/december   schooljaar 2020-2021 

Schoolontbijt 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  

De tijd gaat snel, de drukke decembermaand staat alweer voor de deur. Ondanks de aangepaste programma's met Sinterklaas 
en Kerstmis gaan we er een leuke en gezellige maand van maken.  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft vernomen gaan we snel starten met SchouderCom. In de bijlage vindt u alle informa-
tie. Ik verzoek u deze goed door te lezen en snel de app te downloaden. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u hulp vragen aan 
de leerkracht van uw kind.  

Aangezien de kerstvakantie al vroeg begint is dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar.  

Namens het hele team van De Vonkenmorgen wensen wij u een feestelijke maand toe! 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al gelezen heeft zijn wij op zoek gegaan naar een handig en compact ouderportaal om onze 
oudercommunicatie te verbeteren. SchouderCom is hiervoor zeer geschikt. Wij kunnen u mededelen dat wij per 1 januari 
2021 volledig gaan starten met dit communicatiemiddel. Dinsdag 1 december krijgt u een uitnodigingsmail via SchouderCom. 
U kunt via de bijgevoegde link een eigen account aanmaken. Ook kunt u gebruik maken van de handige App. In de bijlage 
vindt u meer informatie hierover.   
U heeft dus tot aan het einde van dit jaar de tijd om alles te installeren en de gegevens en evt. een foto van uw kind in te vul-
len/uploaden. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind(eren), Diana Scholten of Anouk van den 
Brink. Na de kerstvakantie ontvangt u alles via dit systeem en krijgt u geen losse/dubbele mailtjes meer. Alles wordt binnen 
SchouderCom gecommuniceerd. SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen 
het IKC en ouders. Ook kunnen ouders hierin zelf hun adres- en telefoongegevens bijwerken. (Let wel: alle wijzigingen ook 
aub doorgeven aan de administratie)  
De belangrijkste voordelen zijn grote tijdsbesparingen voor ons IKC overzichtelijke communicatie, en een laagdrempelige be-
reikbaarheid voor alle gebruikers. Naast berichtenverkeer heeft ons IKC binnen SchouderCom de beschikking over diverse 
andere communicatiemiddelen, zoals polls en enquêtes, nieuwsbrieven, intekenen oudergesprekken en blogs.  
 
Anouk van den Brink: anouk.vdbrink@delinge.nl 
Diana Scholten: d.scholten@delinge.nl 

Op woensdag 4 november was het Nationaal schoolontbijt 2020. Gelukkig kon dit, ondanks corona, toch doorgaan. Een paar 
kleine aanpassingen en de kinderen konden veilig aan tafel.  

Er is heerlijk gegeten van al het lekkers! Brood, crackers, fruit, yoghurt en nog veel meer. En dat allemaal lekker in je pyjama 
en op je sloffen! 



 

Wist u dat….. 

 4 december:    Sinterklaasviering 

11 december:    Groepen 1/2 vrij 

17 december:    Kerstviering   

18 december:    Alle basisschoolleerlingen 
      om 12:00 vrij 
21 dec.‘20 t/m  

1 januari ‘21    Kerstvakantie 

November /december    schooljaar 2020-2021 IKC de Vonkenmorgen 

… de groepen 3 en 4 na de kerstvakantie gaan deelnemen aan vier theaterlessen? 

Dit wordt georganiseerd vanuit cultuur met kwaliteit (CMK), 

.... de groepen 3, 5 en 8 op 2 december deelnemen aan ‘Swingend het jaar uit’? 

Dit wordt georganiseerd vanuit de open academie, 

.... de danslessen in december weer opgepakt gaan worden, door ‘ImProvie’? 

BSO Nieuws 

Met enkele medewerkers is de Donzige Duck Bende helemaal opgepimpt. Een nieuw kleurtje, andere indeling, wat nieuw 
speelgoed. Het is nog steeds net zo gezellig als altijd. 

Bijlage: 

1. Nieuwsflits Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

2. Informatie SchouderCom 

Post op de kinderopvang 

Bij de opvang zijn we bezig met het thema “post”. De brievenbussen in de groepen zijn elke dag goed gevuld. Wat een feest 
om de brievenbus leeg te maken en de blije gezichten van de kinderen te zien. Weer een kaartje van papa en mama of opa’s 
en oma’s. Ook hebben de kinderen een kaartje gemaakt en die aan papa en mama gegeven om even de postbode te spelen. 
Nu is het tijd om een brief voor Sinterklaas te maken. De postbode zal die met grote zorg naar Sinterklaas brengen. Het the-
ma sluiten we af met het Sinterklaasfeest.  

Januari 2021 

ma di wo do vr za zo 
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 1 januari:    Nieuwjaarsdag 

     Start SchouderCom 

December 2020 
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