Nieuwsbrief

Etten-Leur, december 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Van de directie
• Nieuwe leerlingen
• Wist je dat…MR
• Hulpouders gezocht voor de musical
• Agenda

Van de directie
De laatste maand van het jaar 2021was wederom een bewogen maand. We
hadden te maken met besmettingen binnen de school, groepen in quarantaine,
leerkrachten die ziek waren. Het was niet altijd gemakkelijk om alles goed geregeld
te krijgen en het overzicht te houden. Toch zijn we er met elkaar in geslaagd om het
onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Leerlingen, ouders en
leerkrachten hebben er samen de schouders onder gezet en zijn ervoor gegaan.
Fantastisch om te zien!
En ineens hadden de leerlingen een week eerder Kerstvakantie….
Gelukkig hebben we met elkaar het jaar nog fijn af kunnen sluiten met een Kerstontbijt
op school.
Deze maand heeft het team ook nog bijscholingen gevolgd op het gebied van
Teach Like A Champion. Tijdens de studiedag van 6 december hebben we online
met elkaar weer nieuwe technieken geleerd om in de praktijk toe te passen. Teach
Like A Champion richt zich op 62 praktische technieken voor de leerkracht die
onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. Wij vinden het
belangrijk dat al onze leerkrachten en leerkrachtondersteuners bekend zijn met (een
deel van) deze technieken en besteden daarom veel aandacht aan het onder de
knie krijgen hiervan. We zorgen er met name voor dat ze goed worden toegepast in
de klas, door klassenbezoeken af te leggen, waarbij feedback gegeven wordt op
deze technieken.

Tevens hebben we deze maand klassenbezoeken gehad op het gebied van EDI,
Expliciet Direct Instructiemodel. Wij werken op school volgens dit instructiemodel en
willen onze instructie nog meer verbeteren. Daarom hebben we de afgelopen
periode in alle klassen bezoek gehad van twee professionals die co-teaching
toepasten in de groep. Dit houdt in dat zij tijdens de les de leerkracht voorzien van
feedback of de les overnemen om te laten zie hoe het nóg beter kan.
We zijn dus weer volop in ontwikkeling met elkaar.
Tot slot willen wij u allemaal hele warme, liefdevolle dagen toewensen en een gezond
2022! We hopen iedereen weer op school te mogen ontvangen op maandag 10
januari 2022!

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:

Shuweb
Jaden, Lindsey

Wist je dat…..MR
•
•
•

•
•
•
•
•

wij Puck en Janine hebben verwelkomd als oudervertegenwoordigers vanuit
de Klankhof;
we de betrokkenheid van ouders willen blijven vergroten, o.a. via dit stukje in
de nieuwsbrief;
er,
via
Marloes,
iedere
vergadering
zaken
vanuit
de
GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de PCPO scholen)
besproken worden;
wij afgelopen vergadering onder meer over de verkeersveiligheid rondom de
scholen en de vrijwillige ouderbijdrage hebben gesproken;
huisvesting een vaste agendapunt is dit schooljaar vanwege de groei op
beide scholen;
ook de corona ontwikkelingen iedere vergadering aan bod komen;
je
bij
vragen
of
opmerkingen
ons
kan
bereiken
via
mr.ettenleur@pcpomiddenbrabant.nl;
we iedereen hele, fijne feestdagen toewensen met een mooie start voor 2022!

Hulpouders gezocht voor onze musical
De voorbereidingen voor onze musical die gepland staat op dinsdag 24 mei 2022 zijn
al in volle gang! We hopen met zijn allen dat het dit jaar wel door kan gaan.
Het thema van onze schoolmusical van dit schooljaar is sprookjes. Dat belooft een
mooie voorstelling te worden!
Voor de musical zijn we hard op zoek naar ouders die het leuk vinden om in de
voorbereiding
en
achter
te
schermen
mee
te
helpen.
Voor de volgende onderdelen hebben we hulp nodig:
•
•
•

Decor: het ontwerpen en bouwen van decorstukken voor de voorstelling;
Kleding: het uitzoeken/ontwerpen en maken van kledingstukken voor de
voorstelling;
Schmink: Het maken van een schminkplan/ontwerpen en het schminken van
de kinderen op de dag van de musical zelf

We zoeken ook 3 ouders die het aanpreekpunt willen zijn van de bovenstaande
onderdelen.
Mocht u het leuk vinden om te helpen. Graag! U kunt zich opgeven bij juf Daniëlle
(danielle.nooijens@pcpomiddenbrabant.nl). Graag erbij vermelden in welke groep
uw kinderen zitten en bij welk onderdeel u zou willen helpen.
Vele handen maken licht werk! Op naar een prachtige voorstelling, waarbij al onze
kinderen zullen stralen op het grote podium van het nieuwe theater in de Nobelaer.

Agenda
Maandag 10 januari
Vanaf maandag 17 januari

Einde Kerstvakantie
Start Cito afname

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 27 januari 2022

