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Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij de iets verlate nieuwsbrief. Het heeft lang geduurd, maar Corona heeft ons ook te pakken. De betreffende leerlingen 
en ouders zijn geïnformeerd. We krijgen veel vragen over het wel of niet thuislaten van de kinderen. Alleen als er iemand in 
het huishouden besmet is met corona bent u verplicht uw kind thuis te laten. In alle andere gevallen mag uw kind gewoon 
naar school wanneer hij/zij zich goed voelt. Zie ook de beslisboom (bijlage). Op het moment dat er een besmetting is op ons 
IKC lichten wij de desbetreffende groep in. 
 
Ondanks de coronaperikelen gaan we gewoon door en zijn we ook alweer bezig met volgend schooljaar. Vanwege een licht 
dalend aantal leerlingen zijn we genoodzaakt volgend schooljaar een groep minder te hebben op de basisschool. Dit betekent 
dat er twee combinatiegroepen zullen komen. We zijn aan het puzzelen en houden u op de hoogte.  
 
Ook zijn we aan het onderzoeken om over te stappen naar het vijf gelijke dagen model. Zie verderop in de nieuwsbrief een 
uitleg hierover.  
 
Communicatie naar u toe heeft onze volle aandacht. We zijn bezig met een app ‘schouderCom’ die de ervoor gaat zorgen dat 
de totale communicatie wordt vereenvoudigd. Ook de nieuwsbrief in deze vorm zal hierdoor gaan  
veranderen.  
 
De komende maanden hebben we de feestdagen. Ook deze zullen niet gaan zoals we gewend zijn. U wordt op de hoogte  
gehouden hoe alles zal verlopen. 

Wij kunnen u vol enthousiasme vertellen dat wij druk bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen binnen onze  
oudercommunicatie. Aankomende weken krijgen wij als team te zien hoe wij hiermee op de juiste manier kunnen werken en 
wat de voordelen zullen zijn. Wij hopen dat ook u hier snel mee aan de slag kan en net zo enthousiast zal zijn dan dat wij nu al 
zijn.  

Ziekmelden zonder in de wacht te staan - alles in één app - alle schoolafspraken in uw eigen agenda -  
altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de klas - nieuwsbrieven lezen wanneer het u uitkomt -  

zelf bepalen wanneer u notificaties binnen krijgt - ouderportaal en schoolwebsite die met elkaar communiceren. 

Niet alleen de leerkrachten, ouderraad en IKC-raad overleggen op school. 

Ook onze leerlingenraad vergadert over verschillende onderwerpen. Op de 

agenda stonden de week punten als: plastic scheiden, regels voetballen in de 

pauze, herstellen van het Vonkenmorgen mozaïek buiten aan de muur en het  

plaatsen van de fietsen in de rekken.  
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Wist u dat….. 

 4 nov.                Schoolontbijt 

27 nov.                Groepen 1/2 kleutervrije 
                              vrijdag 

ICT-basisvaardigheden 

Oktober    schooljaar 2020-2021 IKC de Vonkenmorgen 

… Nena trotse mama geworden is van een zoontje ‘Sam’? Het gaat goed met 
    de kersverse ouders en Sam, 
… Anke eind deze week met zwangerschapsverlof gaat? 
… Rinske Rutten per november ons team (opvang) komt versterken? 
… Pascal 20 september trotse vader geworden is van een zoon ‘Gijs’? 
    Het gaat goed met de kersverse ouders en Gijs. 

 

Belangrijke info over de kalender:  
- Alle drie de podiumparades van aankomende maand gaan niet door i.v.m. de  
  Coronaregels.  
- Infoavond VO gaat niet door(30 nov.) 
 

 

Bijlage: 

1. Info GGD 

2. Beslisboom  

3. Gezond en bewegen 

4. Reconstructie Nijmeegsestraat Gendt 

5 gelijke dagen model 

 
Er is nu veel verschil in schooltijden tussen de groepen 
1,2, de onderbouw en de bovenbouw. Er is ook een  
verschil van onderwijstijd  tussen de verschillende dagen. 
De afgelopen jaren zijn steeds meer IKC’ s overgestapt op 
het 5 gelijke dagen model (zie de tekening). Momenteel 
onderzoeken wij of dit voor De Vonkenmorgen ook  
geschikt is.  

Aan de slag met 'ICT-basisvaardigheden'. 
 
Op IKC de Vonkenmorgen zijn we dit jaar gestart met het  
aanbieden van 'ICT-basisvaardigheden'. Deze 'ICT-basisvaardigheden' zijn  
opgenomen in een leerlijn die door het leerkrachtenteam ontworpen is vanuit 
het curriculum 'Digitale Geletterdheid' van het SLO. Met behulp van  
Chromebooks zullen leerlingen vaardiger worden in het gebruik van  
bijvoorbeeld Google Docs, Google Presentaties en het werken met Prowise 
Presenter, ook leren zij een email te versturen of een mappenstructuur te  
maken. Hiermee willen wij als school leerlingen gedegen voorbereiden op de 
huidige en toekomstige (digitale) samenleving. 

 


