Nieuwsbrief

Etten-Leur, september 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Eerste schoolweken
• Nieuwe leerlingen
• Geboren
• Juf Gerda
• Kinderboekenweek
• Schoolkassa
• S.P.E.L
• Linus
• Kiss and Ride zone
• Groene voetstappen
• Parro app
• Agenda

Eerste schoolweken
De eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen. We zien veel blije gezichten bij onze
leerlingen en ook alle leerkrachten hebben weer een fijne start gehad op school.
Gelukkig mogen we ook u als ouders/verzorgers weer wat meer toelaten binnen de
school. Hopelijk kunnen we elkaar dit schooljaar weer vaker ontmoeten in en om de
school. Het is toch fijn om weer fysiek met elkaar in contact te kunnen komen en de
communicatie is daardoor weer gemakkelijker.
De communicatie tussen de leerkracht en u verloopt via verschillende kanalen. We
merken dat het nog even wennen is welk kanaal waarvoor gebruikt kan worden. Wij
willen u vragen om alleen korte, urgente mededelingen te melden via de Parro app
en langere, minder urgente mededelingen of vragen te sturen per email.

Nieuwe leerlingen
Deze maand zijn er veel nieuwe leerlingen gestart bij ons op school! Welkom op IKC
de Vincent! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne, leerzame en creatieve tijd toe
bij ons op school.

Groep 1/2A: Eline – Mats – Tobias – Helena
Groep 1/2B: Margarita – Juno – Ramsey – Nolan - Roos
Linus 4/5: Ysis
Linus 6/7: Linde

Geboren
Hoera!! Fenna en Mats hebben er een
broertje bij! Tim is geboren.
Wij wensen familie Martens veel geluk toe samen!

Juf Gerda gaat met pensioen!
Woensdag 29 september is de allerlaatste dag dat juf Gerda bij ons op school werkt.
Daarna gaat ze, na een prachtige carrière, genieten van haar welverdiende
pensioen.
Hopelijk heeft u de oproep al voorbij zien komen van de kaart. Deze mogen nog
steeds ingeleverd worden op school bij de leerkracht of in de brievenbus bij de
voordeur. Hoe meer kaartjes juf Gerda krijgt, hoe leuker!
Op woensdag 29 september maken we er een feestelijke dag van voor juf Gerda met
alle kinderen. Na schooltijd willen we u als ouder ook de gelegenheid geven om haar
te bedanken en eventueel nog iets te geven. Vanaf 12.30u tot 13.00u zal zij op het
schoolplein staan om u allemaal te woord te staan. Bij slecht weer is dit binnen op het
leerplein.

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek! Het
thema van dit jaar is 'worden wat je wil'. Tijdens de
Kinderboekenweek zullen er verschillende activiteiten
gedaan worden om het leesplezier bij kinderen te
vergroten. Op vrijdag 15 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af. Alle kinderen mogen dan
verkleed naar school komen als hun droomberoep!

Schoolkassa
Dit schooljaar zullen we de vrijwillige ouderbijdrage gaan innen via Schoolkassa. Dit
is een betaalsysteem gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys en Parro. U
ontvangt als ouder/verzorger een email met daarin een betaallink. U kunt via IDeal

of automatisch incasso betalen. Gemakkelijk en snel. Zowel voor u als voor de
school. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

S.P.E.L
Iedere week zullen de buurtsportcoaches in een van de gymzalen in Etten-Leur
S.P.E-L. organiseren. S.P.E-L. staat voor sport (en spel) Etten-Leur en is de nieuwe
naschoolse sport voor alle basisscholen.
Wil jij na school bewegen en spelen met kinderen uit je klas en kinderen uit Etten-Leur?
En wil jij iets nieuws proberen? Dan is S.P.E-L. echt iets voor jou!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je meer informatie over S.P.E.L

Linus
We maken naast de methode De Vreedzame school gebruik van de methode
Fides. Fides gaat uit van de kracht van jezelf. 'Fides' betekent 'vertrouwen'.
Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil
via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het
gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit
zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van
alledaagse symbolen. De komende weken worden deze symbolen aangeboden in
de klas.
De ballon staat voor zelfvertrouwen. We kunnen ons vertrouwen opblazen en zelfs te
gespannen staan of ons juist leeggelopen voelen. Het belang van een goede
houding en uitstraling wordt besproken.
Domino beeldt het meeloopgedrag uit. Met voldoende zelfvertrouwen (ballon)
kunnen we uit de domino stappen.
Ojee/oké in dit ladekastje bewaren we onze jee/oké gedachten. Ons gedrag wordt
erg bepaald door wat we denken.
Sleutelbos: we zouden een probleem of een naar gevoel kunnen voorstellen als een
gesloten deur. Door de passende sleutel te gebruiken (oké gedachten) opent de
deur en kunnen we verder.
100%: we accepteren wie we zijn en hoe we zijn en dat laten we ook zien. We zijn
goed zoals we zijn. Iedereen is 100%!
Matroeska: van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar
is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Welke dingen moeten me
diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets mee leren? En welke dingen
moeten me juist niet van binnen raken?
Rugzak: we hebben allemaal onze eigen onzichtbare rugzak gevuld met leuke en
minder leuke ervaringen en gevoelens, dit heeft invloed op hoe wij reageren op
elkaar. Je eigen gedrag en dat van anderen komt ergens vandaan. Het is ook
belangrijk om je rugzak leeg te maken.

Kiss en Ride zone
OEen belangrijk bericht voor alle ouders die hun kinderen met de auto naar school
brengen!
Als u en uw kinderen met de auto naar school komen, maakt u gebruik van de
parkeervakken op het parkeerterrein aan de Wipakker. Er is hier ook een
Kiss and Ride zone (K+R). Deze zone dient gebruikt te worden om uw kinderen af te
zetten of op te halen en er mag dus niet geparkeerd worden. Op het parkeerterrein
is ook een blauwe zone gecreëerd, dus houdt daar rekening mee met uw
parkeerkaart zetten!
Inmiddels is er door de gemeente een gele lijn aangebracht op stoep naast de
school, tussen de paaltjes. Hier geldt dus vanaf heden een parkeerverbod.
Het is fijn en belangrijk dat u ook anderen, die uw kinderen naar school
brengen/halen, hiervan op de hoogte brengt.

Groene voetstappen
Groene Voetstappen is een actie waarin we leerlingen vragen om met de fiets of te
voet naar school te komen. Of op de step of de skates. In week 39 staat deze actie
centraal. Het gaat er vooral om de auto een week vrij te
geven.
Tijdens deze actieweek wordt er in de klassen ook aandacht
besteed aan de actie met als doel iedereen in beweging te
brengen voor een veilige en duurzame leefomgeving. Wij
rekenen deze week op uw medewerking. Bewust op weg!

Parro app
Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig communicatieplatform om
ouders een inkijkje te geven in het schoolleven van het kind. Door de jaren heen
verzamelen we veel mooie herinneringen in Parro. Met ingang van 1 oktober komt
hier een nieuwe, door ouders veelgevraagde functie bij: Parro Jaarboek.
Met het Parro Jaarboek kun je als ouder een fotoboek samenstellen met foto’s en
mededelingen uit Parro. Dit kan direct vanuit de Parro-app of via de laptop. Hiermee
kun je op een snelle, makkelijke manier herinneringen blijvend bewaren. Leuk als
kinderen hun schooltijd willen herbeleven en voor het trotse moment bij opa en oma.
Hoe werkt het?
Bij het samenstellen kies je eerst welke opties je wilt hebben, zoals het type kaft en
voor welke schooljaren je het boekje wilt maken. Vervolgens bepaal je de omslagfoto
en welke foto’s en mededelingen je graag terug wil zien. Parro toont het eindresultaat
en de kosten. Vervolgens kun je het Parro Jaarboek bestellen. Lees hier meer over de
stappen.

Tip: zorg dat je de laatste versie van de Parro-app hebt geïnstalleerd.
Heb je vragen?
Het samenstellen, de verzending en de betaling wordt volledig door Parro verzorgd
en loopt niet via school. De stappen in de Parro-app wijzen voor zich. Kom je er toch
niet uit? Dan helpt deze supportpagina http://www.parrojaarboek.nl/help je verder.
Ook kun je hier contact opnemen met Parro voor het geval je er met behulp van die
pagina niet uit komt.

Agenda
27 september
27 september
29 september
29 september
6 oktober
7 oktober
15 oktober
18 oktober
22 oktober
25 – 19 oktober

OR vergadering
MR vergadering
Start kinderpostzegels
Receptie juf Gerda
Opening Kinderboekenweek
Verkeersdoolhof groep 7
Afsluiting Kinderboekenweek
GMR vergadering
Studiedag; alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 21 oktober

