Nieuwsbrief

Etten-Leur, november 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
•
•
•
•
•

Nieuwe leerlingen
Kerstviering
Kerststukjes maken
Informatie tussenschoolse opvang (overblijven)
Oproep materialen handvaardigheid

Nieuwe leerlingen
In november is Misa gestart in groep 1/2a.
Welkom en heel veel plezier op De Vincent!

Kerstviering
*Onze kerstviering wordt dit jaar verplaatst van donderdag 17 december 2020 naar
vrijdag 18 december 2020!
Ondanks dat Sinterklaas nog in het land is willen wij u toch alvast informeren over
onze kerstviering. Dit jaar kiezen wij voor een sfeervol kerstontbijt op school, op
vrijdag 18 december.
Alle kinderen mogen deze dag in hun feestelijkste outfit naar school komen en zelf
een bordje, beker en bestek meenemen. Het ontbijt wordt geregeld door de school.
Natuurlijk houden wij hierbij ook rekening met eventuele allergieën en
eetgewoontes. Na het ontbijt hebben we met alle kinderen en leerkrachten nog
een gezamenlijke viering waarbij we stil staan bij de kerstgedachte.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze dag gewoon om 12 uur uit. De kinderen van
groep 3 tot en met 8 hebben deze dag een continurooster. Dit betekent dat zij

allemaal op school eten in de klas (dus zelf lunch meenemen naar school) en om
14.30 uur uit zijn en kerstvakantie hebben.

Kerststukjes maken
Op dinsdag 15 december zijn de volgende groepen
aan de beurt om een kerststukje te maken:
Groep 1/2a, groep 3, groep 4, groep 5/6, groep 7/8.
Op donderdag 17 december zijn de volgende groepen
aan de beurt om een kerststukje te maken:
Groep 1/2b, Linus 4/5/6, Linus 7/8.

We willen u vragen de kinderen voor deze dag het volgende
mee te laten nemen:
•
•
•

een bakje met natgemaakt oase (graag al in de pot op maat gemaakt)
groene takjes (liefst al wat kleiner op maat geknipt)
eventueel versiering en een kaarsje

Informatie tussenschoolse opvang (overblijven)
De Vincent biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen tussen de middag
gebruik te laten maken van het overblijven: de tussenschoolse opvang (TSO). De
Vincent heeft dit uitbesteed aan Kinderopvang Norlandia. Kinderopvang Norlandia
is een professionele organisatie en heeft naast het kinderdagverblijf ook VSO
(voorschoolse opvang), TSO en BSO (buitenschoolse opvang) en voldoet aan de
landelijke kwaliteitseisen die gelden voor de kinderopvang.
Tijdens de TSO wordt er gezamenlijk gegeten met groep 1 en 2 op het leerplein,
hogere groepen eten bij de leerkracht in de klas. Wanneer de lunch op is gaan alle
kinderen buiten spelen waar de pedagogisch medewerkers toezicht houden op het
plein. De medewerkers stimuleren de kinderen hun eigen spel te spelen. Wanneer er
ruimte voor is spelen de medewerkers mee. Daarnaast begeleiden ze de kinderen
bij de invulling van hun vrije tijd en stimuleren ze de zelfstandigheid. We gebruiken
het spelmateriaal van school en de BSO en voegen hier, indien nodig, extra
materialen aan toe. De medewerkers leren de kinderen zich verantwoordelijk te
voelen en zich als zodanig te gedragen, zowel voor materiele als immateriële zaken.
Kinderen worden zo nodig aangesproken op gedrag en helpen mee met opruimen.
We staan voor een leuke, gezellige en verantwoorde TSO.
Kinderopvang Norlandia hecht waarde aan gezonde en volwaardige voeding. Wij
verzoeken ouders dan ook vriendelijk om geen snoep en koek aan het kind mee te
geven. Tevens vragen wij aan de ouders om het zoet beleg beperkt te houden. Wij
bieden de kinderen die daar zin in hebben een stuk groente en/of fruit aan
wanneer zij hun lunch opgegeten hebben. We stimuleren kinderen op een positieve
manier te eten en te drinken. Wanneer een kind met grote regelmaat niet op krijgt

wat er in de broodtrommel zit, wordt dit met hen besproken en gaat er een briefje in
de broodtrommel mee naar huis. Eten wordt niet weggegooid. Zo heeft u als ouder
zicht op wat uw kind gegeten heeft.

Oproep materialen handvaardigheid
Juf Marjo is voor het talentencentrum op zoek naar de volgende spullen:
•
•
•
•

Restjes stof (ook zachte stoffen als teddy, bont, fleece etc)
Kokers van aluminiumfolie (geen wc rollen)
Eierdozen (alle maten)
Kurken en bierdopjes

Heeft u gekke materialen waarover u twijfelt? Vraag het gerust even. We kunnen
heel veel gebruiken!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Vrijdag 18 december 2020

