Nieuwsbrief

Etten-Leur, september 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Start schooljaar
• De Gouden Weken
• Nieuwe leerlingen
• GMR
• Parro app
• Bewegingsonderwijs
• Traktaties
• Verkeer

Start schooljaar
De vakantie zit er weer op! Maandag gaan we weer van start. Gisteren informeerden
we u al over een paar belangrijke zaken. In deze nieuwsbrief kunt u nog meer
informatie vinden die fijn is om te weten aan de start van het schooljaar. Wij wensen
alle kinderen een heel fijn, leerzaam en creatief schooljaar toe.
Zoals we in de mail gisteren al schreven mogen ouders/verzorgers weer het
schoolplein betreden, maar nog niet het schoolgebouw in. Alle leerlingen komen
weer via het schoolplein de school binnen.
Op de eerste schooldag worden alle kinderen op het plein opgevangen door hun
eigen leerkracht. Zij gaan gezamenlijk naar binnen deze dag.
Vanaf dinsdag 7 september gaan alle kinderen zelfstandig, via het plein, naar binnen.
8.30 u
8.40 u
8.45 u
12.00 u
12.55 u
13.00 u

leerlingen mogen het plein op (er is geen toezicht vóór schooltijd)
eerste bel; leerlingen gaan zelfstandig naar binnen
tweede bel; start schooldag, alle leerlingen moeten in de klas zitten
lunchpauze
eerste bel; leerlingen die thuis hebben gegeten mogen het plein op.
Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen.
tweede bel; start lessen, alle leerlingen moeten in de klas zitten

15.15 u

einde schooldag

5 minuten voor de lunchpauze en einde schooldag gaat de bel zodat u als ouder
weet dat de kinderen bijna naar buiten komen.
Om de onderwijstijd optimaal te kunnen benutten willen wij u vragen om ervoor te
zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.

De Gouden Weken
Een goede schooltijd begint met een leuke positieve sfeer in de klas en betrokken
ouders. In de weken na de zomervakantie, geven wij daarom extra aandacht aan
groepsvorming. Dit zijn de Gouden Weken. Een goed begin is het halve werk!
De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer
te zetten voor een goede groepsvorming. Als meteen een goede sfeer ontstaat, is
dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn
schooljaar en een positieve groep.
Bij de Gouden Weken ligt het accent op kennismaken en groepsvormende
activiteiten. De groepen maken aan het eind van deze weken positieve groepsregels.
Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht.
Voorbeelden zijn elkaar helpen, goed luisteren, respect hebben voor elkaar en
vriendelijk zijn. De poster met de regels krijgt een prominente plaats in de klas. Deze
regels zijn gedurende het schooljaar de leidraad, zo gaan we met elkaar om.
Tijdens de gouden weken worden er dagelijks activiteiten gedaan, met als doel
elkaar beter te leren kennen, leren samenwerken, leren luisteren en jezelf
presenteren. De leerkracht bespreekt de gedragsverwachtingen met de kinderen,
hoe gaan we met elkaar om op onze school. Tijdens de gesprekjes met de kinderen
en korte activiteiten komt de leerkracht veel te weten over de klas en de kinderen
leren de nieuwe juf kennen. Positieve groepsregels en een goede sfeer op school, dat
zijn concrete resultaten van de Gouden Weken. We maken hiervoor gebruik van de
methode ‘De Vreedzame School’.

Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar zijn er veel nieuwe leerlingen gestart bij ons op school.
Groep 3: Christiaan – Wolf – Thijmen – Sen
Groep 5/6: Ewan – Bryan – Ize – Meleah
Groep 7/8: Juna
Linus 4/5 : Cato – Kane – Sofia – Kay – Pepijn – Lotte – Jelle – Jorre – Joris
Linus 6/7: Maaike – Eline – Yan – Luuk
Linus 7/8: Bram – Boas - Esmay – Roan – Viv – Nadia – Boaz
Er starten ook veel nieuwe kleuters deze maand. In de volgende nieuwsbrief
verwelkomen wij hen.
Wij wensen al onze nieuwe leerlingen veel plezier op De Vincent!

GMR
Gezocht: Lid voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de
oudergeleding.
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zoeken wij een ouder voor de GMR. Wilt u
met leerkrachten, ouders en het bestuur meedenken over de ontwikkeling van het
onderwijs binnen Stichting PCPO Midden-Brabant dan is de GMR wellicht iets voor u.
De GMR vergadert 8 keer per schooljaar. Het is fijn als leden kennis kunnen
meenemen of interesse hebben op bestuurlijk of financieel gebied, maar dit is niet
noodzakelijk. Wij verwachten geen specifieke opleiding en/of werkervaring. Motivatie
en competenties zijn voor de GMR het belangrijkste en diversiteit juichen wij toe.
Geïnteresseerd? U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan
de voorzitter van de GMR, Marloes van Meer, via het e-mailadres:
marloes.vanmeer@pcpomiddenbrabant.nl
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Als zich
meerdere kandidaten melden, zullen er verkiezingen worden gehouden. We zien uw
reactie graag tegemoet. Bel of mail gerust voor meer informatie.

Communicatie middelen
Inmiddels heeft u als het goed in een email ontvangen om de Parro app te
downloaden en hierbij aan te melden. Vanaf dit schooljaar zal de Parro app gebruikt
worden als belangrijk communicatiemiddel. Daarnaast zal ook het ouderportaal van
Parnassys een belangrijk middel blijven waarop uw informatie kan vinden. De
verschillen:
Parro app
- Foto’s en video’s inzien van de klas
- Een ziekmelding doorgeven
- Privacy voorkeuren doorgeven of wijzigen
- De leerkracht(en) een bericht sturen
- Een afspraak inplannen voor het ouder-kindgesprek / voortgangsgesprek
Parnassys ouderportaal
- De resultaten van uw kind inzien
- De gegevens van uw kind inzien
De app klasbord en basisschoolapp komen te vervallen.

Bewegingsonderwijs
Ook dit schooljaar zal er weer twee keer per week bewegingsonderwijs gegeven
worden in de groepen 4 t/m 8.
Op dinsdag zal het bewegingsonderwijs worden verzorgd door een vakdocent van
het beweegburo. Op donderdag wordt de gymles verzorgd door de eigen
groepsleerkracht.

Groep 3 zal tot de kerstvakantie alleen in de oneven weken twee keer per week
bewegingsonderwijs krijgen. In de even weken krijgen zij op dinsdag zwemles in plaats
van gymles.
De kleuters gaan op maandag gymmen en 1 á 2 keer per maand op dinsdag onder
leiding van de vakdocent.
Zorgt u ervoor dat uw kind gymkleding en schoenen bij zich heeft deze dag?
De kleuters hoeven alleen gymschoenen te hebben.

Traktaties
Een leerling die jarig is wil natuurlijk graag trakteren op school. Graag even met de
leerkracht afstemmen welke dag het beste uitkomt hiervoor. Wij willen u vragen om
rekening te houden met onderstaande punten:
- De traktatie moet voorverpakt zijn (ivm Corona)
- Wij zien graag gezonde traktaties
- Een traktatie hoeft niet groot of veel te zijn

Verkeer
Een 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 dient dus niet op geparkeerd te worden. Op het parkeerterrein is
ook een blauwe zone gecreëerd, dus houd daar rekening mee met uw parkeerkaart
zetten!
Als u en uw kinderen met de auto naar school komen, is het wenselijk niet stil te staan
of te parkeren (om uw kinderen in/uit te laten stappen) ter hoogte van de “gekleurde
veilige schoolomgeving paaltjes” tussen het parkeerterrein en het schoolplein in.
Houdt u zich hier niet aan, dan zorgt dat voor onveilige situaties voor u en uw kinderen.
Gelieve ook anderen, die uw kinderen naar school brengen/halen, op de hoogte te
brengen hiervan.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 23 september 2021

