Nieuwsbrief

Etten-Leur, januari 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Van de directie
• Nieuwe leerlingen
• Nieuws van de GMR
• Techniek dag
• Musicalhulp
• Corona regels
• Aanpassingen kalender
• Onderzoek andere schooltijden
• Agenda

Van de Directie
Een nieuw jaar; een nieuw uiterlijk. We gaan de school een echte make over
geven!! We moeten nog even geduld hebben maar er staan hele mooie dingen op
de planning. In alle reguliere groepen zal nieuw meubilair komen. De teamkamer,
spreekkamers en directiekamer worden voorzien van nieuw meubilair en ook het
leerplein wordt in een nieuw jasje gestoken. Wij hopen dit alles in de meivakantie te
kunnen aanpassen zodat we na de meivakantie een hele nieuwe school
binnenkomen!! Wij houden u op de hoogte!

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 4/5:
Groep 5/6:
Linus 4/5:

Aboubacar, Julian en Lilla
Annabel
Julia
Mark

Nieuws van de GMR
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten,
Mijn naam is Sebastiaan Hendriks en stel mij graag even
voor als nieuw lid van de GMR. Ik woon inmiddels een
aantal jaar naar volle tevredenheid in Etten-Leur en
ben getrouwd en heb twee kinderen waarvan de
oudste naar IKC De Vincent gaat.
Ik heb een achtergrond in de ouderenzorg en een
eigen bedrijf in het vastgoed en lever vanuit die basis
een bijdrage aan de GMR en de doelstellingen van de
PCPO voor cluster Etten-Leur. Erg leuk om dat op deze
manier te kunnen doen!
Heb je vragen of wil je wat delen, spreek mij gerust aan
op het schoolplein van De Vincent of stuur
sebastiaan.hendriks@pcpomiddenbrabant.nl

me

een

mail

via:

Techniek dag
Op woensdag 2 februari is onze techniek dag. De hele dag staat in het teken van
vervoer.
De dag wordt gestart met een show door Mad Sience. Mad Science laat proefjes zien
en maakt de leerlingen nieuwsgierig naar techniek. Mad Science biedt ook na
schoolse cursussen aan. De folder voor deze cursus, die op de Vincent wordt
gehouden, gaat op 2 februari mee naar huis.
De dag zal verder in het teken staan van onderzoekend en ontwerpend leren. De
kinderen gaan een vervoersmiddel ontwerpen, maken en onderzoeken of er
aanpassingen of verbeteringen nodig zijn.

Musical
Voor de musical zijn we nog hard op zoek naar ouders die het leuk vinden om in de
voorbereiding en achter te schermen mee te helpen.
We hebben op onze laatste oproep helaas weinig respons gekregen, daarom
nogmaals deze oproep. We hebben uw hulp echt nodig!!
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 (coördinator) 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.

Corona regels
Vanaf maandag 31 januari mogen alle leerlingen weer zelfstandig, via het
schoolplein naar binnenkomen tussen 8.40 en 8.45 uur. De voordeur zal vanaf die dag
ook niet meer gebruikt worden als ingang voor de leerlingen van groep 3.
Daarnaast gaan de groepen ook weer gezamenlijk buitenspelen en bij activiteiten
kunnen de groepen weer gemixt worden. Dit is weer heel fijn natuurlijk.

Aanpassingen kalender
Er zijn wat aanpassingen in de jaarplanning.
Op de jaarkalender staat het schoolreisje gepland op dinsdag 21 juli en de
afscheidsavond van groep 8 op woensdag 22 juli.
Deze data gaan wijzigen.
Het schoolreisje zal naar voren verplaatst worden, maar de exacte datum is nog niet
bekend. Dit laten wij u weten wanneer deze definitief is.
De afscheidsavond van groep 8 zal verplaatst worden naar dinsdag 19 juli.

Onderzoek andere schooltijden
De MR heeft onderzoek gedaan naar diverse organisaties om ons te ondersteunen bij
het onderzoeken naar de mogelijkheden om de schooltijden eventueel te
veranderen. Wij vinden het belangrijk dat een onafhankelijke partij alle betrokkenen
meeneemt in de mogelijkheden die hierin zijn. Er is een keuze gemaakt om met het
bureau PentaRho in zee te gaan voor dit traject.
PentaRho zal op donderdag 24 februari 2022 een webinar organiseren voor alle
ouders en leerkrachten van IKC De Vincent. Dit webinar is specifiek voor onze school.
Tussen 19.30 en 20.45 uur zal er informatie gegeven worden over de diverse mogelijke
schooltijden en de voor- en nadelen van elke verandering. Ook is er tijdens de online
bijeenkomst de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Wij hopen dat er veel mensen aanwezig zullen zijn bij het webinar op donderdag 24
februari om 19.30 uur. De uitnodiging ontvangt u later per mail.

Agenda
2 februari
7 februari
11 februari
14 februari
21 februari

Techniekdag
Studiedag; leerlingen vrij
Portfolio mee
GMR vergadering
Schoolfotograaf

21 februari
24 februari
25 februari
28 februari

MR vergadering
Webinar andere schooltijd 19.30 – 20.45 u
Carnavalsviering; groep 3 t/m 8 middag vrij
Start voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 24 februari 2022

