Nieuwsbrief

Etten-Leur, februari 2021

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

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

Nieuwe leerlingen
Vraag of opmerking
Continurooster
Luizencontrole
Verkeer
Voorleeswedstrijd

Nieuwe leerlingen
Suze is gestart in groep 6.
Welkom en heel veel plezier op De Vincent!

Heeft u een vraag of opmerking?
In de nieuwsbrief worden ook onderwerpen behandeld waarover we vragen krijgen.
Deze keer gaat het over de route die gelopen kan worden bij vragen of
opmerkingen en klachten. De eerst aangewezen persoon om met een vraag, een
zorg, een opmerking of een klacht naar toe te gaan is de leerkracht van uw kind.
Meestal kan zij u al goed helpen. Komen u en de juf er niet uit dan wordt er meestal
contact gezocht met de locatiedirecteur. Op De Vincent is momenteel nog geen
locatiedirecteur. Hiervoor wordt voor komend schooljaar een vacature uitgezet.
Mocht u momenteel na uw gesprek bij de leerkracht nog met vragen zitten dan kan
u bij de clusterdirecteur terecht. U kunt haar bereiken per mail:
manja.lubberhuizen@pcpomiddenbrabant.nl Zij kan u ook adviseren hoe te
handelen bij een klacht. In de schoolgids (te vinden op onze website) kunt u ook de
klachtenprocedure vinden.

Continurooster
Al enige tijd geleden werkten we met een continurooster in verband met de
coronamaatregelen. Na verloop van tijd konden we weer terug naar het huidige
rooster. Toch heeft het proces rondom het wel of niet inzetten van een
continurooster niet stilgelegen. Het leeft bij de MR en de ouders. Er wordt gekeken
naar de mogelijkheden om een externe instantie in te zetten bij de begeleiding van
dit proces. Aangezien we willen dat de keuzes die er gemaakt worden gedegen en
onderbouwd zijn, vinden we het belangrijk alle partijen hierin objectief aan het
woord te laten. Zo’n externe partij kan ons hierin goed adviseren. Momenteel
hebben we andere prioriteiten die voorrang hebben op de route en onderzoek
richting continurooster. Zodra het weer wat rustiger is rondom Covid-19 zullen wij hier
weer mee starten. Uiteraard nemen we u als ouder hierin mee.

Luizencontrole
In verband met de huidig geldende coronaregels is het niet mogelijk om op school
te kinderen te controleren op hoofdluis. Wij willen aan u vragen om zelf uw kind
regelmatig te controleren. Wanneer u neetjes of hoofdluis bij uw kind ontdekt dit
graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw
medewerking! Via onderstaande site vindt u de benodigde informatie:
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Verkeer
In week 9 staat het schoolpleinpakket voor verkeer gepland. Deze activiteit kan
helaas niet doorgaan in verband met de regels rondom het coronabeleid op onze
school.

Voorleeswedstrijd
Morgen vertegenwoordigt Elise uit groep 7 als voorleeskampioen onze school bij de
voorleeswedstijd in Etten-Leur. Wij wensen haar heel veel succes en plezier en
vinden haar sowieso al een winnaar!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Vrijdag 26 maart 2021

