Nieuwsbrief

Etten-Leur, november 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Van de directie
• Nieuwe leerlingen
• GMR lid gezocht
• Schoolfruit
• Schoolfotograaf
• Thema Prehistorie - Linus
• Gevonden voorwerpen
• Agenda

Van de directie
Even geen Corona berichten, maar een fijne nieuwsbrief. We zitten middenin de
gezellige Sinterklaas periode. Er wordt gerekend met pepernoten, opstellen
geschreven in Sinterklaasstijl en tijdens de gymlessen zien we ware Pieten over de
‘daken’ lopen. We hebben zelfs een bezoekje gehad vandaag van Piet die ons
kwam verblijden met een appel en pepernoten.
Fijn dat iedere leerkracht de afgelopen weken online de SEO gesprekken heeft
kunnen voeren met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen. Het is altijd heel
waardevol om deze gesprekken samen te kunnen voeren.
Het team heeft deze maand mogen kijken naar voorbeeldlessen van Teach like a
Champion. Deze lessen zijn nabesproken en met elkaar bekeken, daardoor worden
onze lessen nog beter.

Nieuwe leerlingen
Welkom op IKC de Vincent! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne, leerzame en
creatieve tijd toe bij ons op school.
Groep 1/2A:
Groep 1/2B:
Linus 6/7:

Nova en Jivan
Zoë
Frédérique en Luuk

GMR lid gezocht
Herhaling!
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
emailadres: marloes.vanmeer@pcpomiddenbrabant.nl
Wanneer u zich aanmeldt 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.

Schoolfruit
Op woensdag t/m vrijdag is er weer schoolfruit. Kinderen hoeven dus op deze dagen geen
fruit mee te nemen. Mocht er sprake zijn van allergieën, kunt u op deze website zien welke
soorten fruit geleverd worden, zodat u indien nodig iets anders mee kan geven.
Hier kunt u zich als ouder aanmelden voor de nieuwsbrief van EU-schoolfruit (rechts
onderin op de website):
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/NieuwsbriefEU-Schoolfruit.htm
Schoolfotograaf
Op maandag 21 februari komt de schoolfotograaf! Deze dag zullen alle leerlingen
weer op de foto gezet worden. Tegen die tijd krijgt u hierover nog meer informatie.

Thema Prehistorie - Linus

De Prehistorie Tijdens Linus Onderwijs
Geachte ouder(s) en verzorger(s),
In deze nieuwsbrief ga ik u iets vertellen over 3 onderwerpen die we tijdens het thema Prehistorie Hebben
behandeld. Bijvoorbeeld: Wat hebben we geleerd over de verschillende volken? Wat hebben we geleerd
over de Grieken/ Romeinen? Wat hebben we tijdens het uitje naar het prehistorisch dorp allemaal gedaan?
Enz...
Om te beginnen ga ik u wat vertellen over de leervraag. Tijdens de leervraag onderzoeken kinderen een
bepaald onderwerp en werken dat helemaal uit met een presentatie en/of eindproduct. Voorbeelden van
groepen kinderen tijdens de leervraag zijn: Jagers en verzamelaars, Grieken en Romeinen, Steentijd,
Bronstijd & IJzertijd. Als kinderen informatie gaan opzoeken over bijvoorbeeld, de IJzertijd. Dan moet u

denken aan de kleren in die tijd, wapens, de dieren, tekenen enz... Dat werken ze dan uit en gaan er een
presentatie over geven.
Tijdens het thema prehistorie hebben we in een Alles-In-1 boek gelezen, daar stond allemaal informatie in.
Ook moesten we elke week een themafilm bekijken in die themafilm werd ook weer informatie gegeven over
het thema. Tijdens het bekijken van de themafilm moesten de kinderen aantekeningen maken in hun
aantekenschrift van wat hun tijdens de themafilm zagen. Tijdens en aan het einde van de film werd er
besproken wat er was genoteerd in het aantekenschrift en daarvan werd er een soort van samenvatting
geschreven. Nadat alle 5 de themafilms bekeken waren, er aantekingen van werden gemaakt en is besproken
was het tijd om een mind-map te gaan maken over het onderwerp. In die mind-map werd alle informatie
opgeschreven en netjes geordend.
Tijdens het thema is iedereen naar Het Prehistories Dorp geweest. Toen de klassen daar waren hebben ze
verschillende onderwerpen behandeld. Als eerste kregen alle groepen uitleg over de verschillende
activiteiten die er te doen waren en wij in groepjes zouden gaan afleggen. Een van die activiteiten was brood
maken. Elke groep ging stap voor stap een klein broodje maken. Dat werd vervolgens samengevoegd tot één
brood, ging in de oven & werd aan het einde van de dag lekker opgepeuzeld door alle kinderen.
Ik hoop dat ik u nu een klein beeld heb gegeven van wat & hoe wij hebben gedaan tijdens het thema
prehistorie. Ik wens u nog een fijne dag.
Met vriendelijke groet, Daan Jakob Rijken.

Welkom bij de Prehistorie, de Grieken en de Romeinen
Beste lezer,
Ik ga jullie vertellen over het Prehistorisch dorp, waar we naar toe gegaan zijn
dit thema.

Het Prehistorisch Dorp
We zijn voor het thema naar Het Prehistorisch dorp in Eindhoven geweest. We
hebben daar allerlei activiteiten gedaan die te maken hebben met de
Prehistorie.
We gingen er heen met alle Linus klassen.
Deze grote groep werd opgedeeld in twee groepen. Iedere groep had een gids die
alles wist over de Prehistorie. Hij vertelde vooral wat we gingen doen bij de
activiteiten en bij sommigen hielp hij ook mee. De groep waar ik in zat werd
weer opgedeeld in 5 groepjes.
We hebben 6 verschillende activiteiten gedaan. Wij begonnen met
houthakken. Er waren verschillende manieren om dit te doen. Je kon zagen
met z’n tweeën, en je kon ook houthakken met een bijl. Deze bijl was
omgedraaid en dan moest je het hout er op slaan tot het door midden spleet.
Bij deze opdracht vond ik het hakken leuker dan het zagen.
De andere 5 opdrachten waren: broodbakken, touw vlechten, graan malen,
vuur maken en speerwerpen.
Van alle activiteiten vond ik het vuur maken het leukst. We kregen een
ijzeren plaatje en deze moest je over een vuursteen schrapen. Dan moest je de

vonken opvangen met een soort lapjes stof. Dit werd dan heel heet. Daar kon je
dan weer droge dingen opleggen om echt vuur te maken, zoals schors.
Dank je wel voor het lezen. Als je meer wilt weten over allerlei andere
opdrachten en activiteiten binnen dit thema dan kun je andere stukken van
kinderen lezen.
Groetjes,
Sam, uit groep 8 (Linus)

Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen op school. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief staan foto’s met de gevonden voorwerpen erop. Zit er iets tussen van
uw kind? Het kan opgehaald worden bij de conciërge Paul.

Agenda
Donderdag 2-12
Vrijdag 3-12
Maandag 6-12
7 t/m 17-12
Donderdag 23-12
Vrijdag 24-12
Maandag 27/12
t/m vrijdag 7/01

Sinterklaasviering
Leerlingen groep 1/2 vrij
Studiedag; leerlingen vrij
Afname IEP groep 7
Kerstviering
Alle leerlingen vrij
Kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 23 december

