Nieuwsbrief

Etten-Leur, december 2020

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

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

Terugblik en nieuwjaarswens
Musical
MR
Afspraken online werken
Linus

Terugblik en nieuwjaarswens
Zo aan het einde van het jaar denken wij als team ook na over de afgelopen tijd.
Wat een jaar! Het jaar stond natuurlijk veelal in het teken van corona. Wat een naar
virus en wat een impact heeft dit op ons leven en wat kunnen de gevolgen groot
zijn. Voor bepaalde beroepsgroepen, voor de mensen thuis, voor de zorg, voor het
onderwijs, en nog veel meer. Steeds weer moesten we afwachten of de landelijke
maatregelen versoepeld zouden worden. Onze hoop was daarin groot. Helaas
mocht dat niet zo zijn. We zitten nog steeds midden in de coronacrisis en we zullen
nog even door moeten zetten.
Helaas is het zo dat de scholen op dit moment gesloten zijn en er, zoals u weet,
overgegaan wordt naar afstandsonderwijs. De scholen zijn verplicht om de kinderen
van ouders in vitale beroepen op te vangen tijdens de sluiting. We merken dat er
ontzettend veel aanvragen binnenkomen. Meer dan in de eerste lock down. De
druk daarin is hoog. We willen u dan ook vragen om de aanvragen goed in
overweging te nemen. Het zou fijn zijn wanneer hier wat verlichting in komt. De
kinderen worden opgevangen door onze eigen leerkrachten en
onderwijsassistenten. We hopen op uw begrip en meedenken hierin.

De leerkrachten van de Vincent hebben in het afgelopen jaar (en ook nu weer) een
veerkracht laten zien, waar we ontzettend trots op zijn. In een korte tijd gingen we
over naar afstandsonderwijs en de tomeloze inzet (invalwerk) bij zieke collega’s of
collega’s die getest moesten worden is bewonderenswaardig.
Wij willen u als ouder(s) en verzorger(s) ontzettend bedanken voor het begrip en
vertrouwen wat we steeds weer kregen van u rondom de maatregelen die we
moesten inzetten. Vooruitkijkend wensen we iedereen een jaar toe waarin corona
zal verdwijnen, iedereen elkaar weer kan bezoeken, de ouders weer de scholen in
mogen komen, tienminutengesprekken weer in de lokalen zijn, de festiviteiten weer
op de manier plaats kunnen vinden zoals we gewend waren. Kortom, dat alles weer
normaal wordt. We houden nog even vol. Samen zijn wij sterk, dat hebben wij
afgelopen jaar zeker gemerkt!
We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021 toe!

Musical
Onze grote musical met de hele school zal dit schooljaar helaas niet doorgaan.
De onzekerheid die corona met zich meebrengt heeft ons doen besluiten om het
niet verder af te wachten. De musical is zo’n grote activiteit, en we willen als school
hierin onze kwaliteit behouden en het niet maar half doen. Ouders hebben altijd
een grote rol in de werkgroepen en ook dat kan natuurlijk dit jaar niet. Vandaar dat
we tot dit besluit zijn gekomen. Afgelopen week stond ook gepland om dit alvast in
de klassen te vertellen maar door de plotselinge sluiting is dat er niet meer van
gekomen.
Het is op dit moment nog niet bekend of we een vervangende activiteit gaan doen
en hoe we dit gaan plannen. Onze werkgroep cultuur gaat hierover in het nieuwe
jaar in gesprek met de Nieuwe Nobelaer. Via de nieuwsbrief zullen wij u op de
hoogte houden.

MR
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v.
diverse zaken die de school aangaan zoals formatiebeleid, schoolgids en het
vakantierooster. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk goed
op de hoogte te zijn van de wensen van de leerkrachten en de ouders ten aanzien
van het onderwijs in de school. Goed contact met de achterban is noodzakelijk.
Namens het personeel hebben zitting: Juf Vanessa en juf Marloes. Namens de
ouders hebben zitting: Marinka Boussabat en Henrieke Rijken.
Meer informatie? MR lid worden in de toekomst? Vragen of opmerkingen? Stuur een
mail naar: mr.ettenleur@pcpomiddenbrabant.nl

Afspraken online werken
Om het online werken na de kerstvakantie zo soepel mogelijk te laten verlopen
hebben we met elkaar en in de klas een aantal afspraken gemaakt:
-De leerkracht maakt de vergadering aan. Kinderen maken zelf geen groepjes of
vergaderingen aan.
-De taakwerkbrief voor de hele week staat steeds op maandagochtend voor 8.30u
klaar in Teams, bij bestanden.
Compliment voor alle kinderen maar ook voor de ouders. Dat iedereen er toch
maar weer voor gaat en met hun kind voor het scherm zit of helpt met de lessen:
Super!

Linus
De afgelopen weken hebben de groepen hard gewerkt binnen het thema geloof.
Dit thema kwam ook terug bij het talentencentrum. Zo hebben de leerlingen
Boeddha’s gemaakt van klei en lino, beplakten ze kaarsen met waxpapier en
weefden ze gebedskleedjes en keppeltjes. Ook maakten ze in groepjes moskeeën
en met stickerverf maakten ze kerkramen. Na de kerstvakantie starten we met het
thema bouwen.
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