
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, februari 2022 

 

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 vanuit de MR 

• Rabobank zonnepanelen 

• Muzieklessen 

• Coronaregels 

• Agenda 

 

Van de directie 

De afgelopen periode hebben alle leerlingen hun portfolio ontvangen en zijn de 

voortgangsgesprekken weer gevoerd. Het was fijn om alle leerlingen samen met hun 

ouder(s), verzorger(s) weer even te spreken.  

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de schoolmusical in volle gang. De tekst is 

geschreven, liedjes worden geoefend, en de rollen worden verdeeld. We gaan er 

met elkaar weer een super voorstelling van maken in het nieuwe gebouw van De 

Nobelaer.  

 

Maar nu eerst tijd voor vakantie! 

Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe en zien iedereen graag 

weer op maandag 7 maart! 

 

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 Tjeu Torre 

Groep 1/2B Zuzanna 

 

 



 

Wist je dat vanuit de MR 
• We naar aanleiding van onze speerpunten gesproken hebben over de 

zichtbaarheid van de MR. Is deze voor jullie als ouder voldoende of zijn hier nog 

vragen en/of tips voor? 

• We gesproken hebben over de ARBO en RIE (risico inventarisatie plan) en de 

leerkrachten samen met de directie deze punten goed oppakken; 

• We de verkeerssituatie rondom de scholen en met name bij De Vincent 

besproken hebben. Wij willen, voor de veiligheid van de kinderen, iedereen 

vragen zich aan de geldende regels te houden en te bekijken of de auto echt 

noodzakelijk is; 

• Het meubilair op de Vincent vernieuwd gaat worden en tevens de teamkamer 

en het leerplein een aanpassing krijgen rond de meivakantie. 

 

 

Rabobank zonnepanelen 

 
Om de lokale leefomgeving te verduurzamen helpt Rabobank de eigenaren van 

maatschappelijke gebouwen bij het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. 

Dit zijn gebouwen die klant zijn van Rabobank en de leefomgeving kenmerken. Ons 

gebouw is uitgekozen om deel te nemen aan deze actie. Wanneer we de meeste 

stemmen behalen, krijgen we 50% van de kosten voor aanschaf en installatie van de 

Rabobank. Dat is natuurlijk supermooi. 

 



Vanaf 28 februari kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op ons gebouw. 

Hierover zullen we, direct na de voorjaarsvakantie, meer informatie delen. 

 

Muzieklessen 

Gedurende de Corona periode hebben de kinderen veel kunst- en cultuuraanbod 

gemist. Als school hebben we gekeken hoe we hier een extra invulling aan konden 

geven dit schooljaar. Na de vakantie krijgen hierdoor alle groepen extra muzieklessen 

van een vakleerkracht muziek, naast de reguliere lessen die de leerkrachten al geven 

in de klas. Harry Hendriks zal deze toffe muzieklessen gaan verzorgen. Iedere groep 

werkt een aantal lessen aan een eindpresentatie. Het resultaat hiervan willen we 

natuurlijk graag aan iedereen laten horen! 

Op dinsdag 28 juni staat de muziekmiddag gepland, waarin alle kinderen op het 

podium zullen staan. Deze zal verschoven worden naar de ochtend. U bent van harte 

welkom! Houdt u hier alvast rekening mee? 

 

Coronaregels 
Vanaf morgen vervallen alle coronaregels. Dit betekent dat na de 

voorjaarsvakantie: 

- Geen mondkapjes meer gedragen hoeven worden door personeel en 

leerlingen vanaf groep 6 

- Ook afstand houden van volwassenen onderling niet meer hoeft 

- Ouder(s)/verzorger(s) de school weer in mogen 

- De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen 

wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met 

klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het 

dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen 

van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. 

 

 

Agenda 

21 maart GMR vergadering 

Week 13  cultuurweek 

31 maart Theoretisch verkeersexamen 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 31 maart 2022 


