
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, maart 2022 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Van de directie 

• Pannenkoekdag 

• Samentuin 

• Koningsspelen 

• Schoolreis 

• Gevonden voorwerpen 

• Schoolmusical 

• Klassewerkplek 

• Verhuismiddag 

• Agenda 

 

Van de directie 

Wat is het toch ontzettend fijn dat we weer meer met elkaar in contact kunnen 

treden. Verbinden, waar het verderop in deze nieuwsbrief ook over gaat kan eindelijk 

weer! Ouders/verzorgers in de school, samenwerken met de Linde, de Samentuin, 

werkgroepen voor de musical en zo nog veel meer. Ook een kijkmoment staat weer 

gepland volgende week. Fijn dat dit allemaal weer kan. 

 

De afgelopen week hebben we een fijne cultuurweek gehad. De hele week stond in 

het teken van fotografie. De leerlingen hebben kennis gemaakt met diverse 

fotografiesoorten en mochten zelf aan de slag om foto’s te maken. Heel leuk en 

interessant. Vandaag is deze cultuurweek afgesloten met een tentoonstelling op het 

leerplein. Wat zijn we trots op onze leerlingen en onze school! 

 

Vanmorgen heeft een delegatie van de Raad van Toezicht onze school bezocht. We 

hebben met elkaar gesproken over onze kernwaarden, onze speerpunten dit 

schooljaar en ze zijn in diverse klassen geweest om een kijkje te nemen. Twee 

leerlingen hebben een rondleiding door de school verzorgd en verteld over alles wat 

de Vincent een fijne school maakt.  



Tijdens de lunch is er met het team een informeel gesprek gevoerd over wat de 

Vincent uniek maakt en waar nog kansen liggen. Een zeer waardevol bezoek en zeker 

voor herhaling vatbaar.  

 

In deze nieuwsbrief staan veel leuke en belangrijke zaken dus lees hem goed door.  

 

Pannenkoekdag 
Op 18 maart 2021 was de 15e editie van de Nationale Pannenkoekdag. Een groot 

succes! Eindelijk konden we weer de verbinding met de wijk opzoeken. Met uit iedere 

groep 2 kinderen vetrokken we tussen de middag richting De Linde waar we samen 

met ouderen de tafels dekten, drankjes serveerden, pannenkoeken aten en vooral 

met elkaar in gesprek gingen. Het toverwoord van deze middag was verbinding. 

Weer een mooie start van de samenwerking in de wijk. Heeft u het stuk in BN De Stem 

al gezien? Zowel een geschreven stuk als een video! Voor herhaling vatbaar volgend 

schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samentuin 
Ook zoeken we weer de verbinding met De Linde door middel van De Samentuin. 

Vanaf dit schooljaar gaat groep 2 iedere week aan de slag in onze mooie moestuin. 

Hier hebben alle kinderen een eigen tuintje waar ze leren over bolletjes, zaadjes, 

planten, kweken, groentes en fruit en nog veel meer. Reuze leerzaam en gezellig! Wij 

zijn nu al benieuwd naar de oogst in het najaar! 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april staat onze sportdag op de planning. Deze dag staat in het teken 

van de Koningsspelen. We vieren deze dag op de sportvelden van DSE en zullen die 

dag niet op school aanwezig zijn. We verzamelen vanaf 08.40u bij DSE en starten om 

08.45u met een gezamenlijke opening. De kleuters zijn om 12.00u klaar en kunnen dan 

worden opgehaald. De groepen 3 t/m 8 hebben deze dag een continurooster tot 

14.30u en lunchen dus daar. Om 14.30u kunnen de kinderen weer opgehaald 

worden. Alle leerlingen moeten voor deze dag zelf fruit en drinken meenemen. Groep 

3 t/m 8 neemt ook zelf lunch mee voor deze dag.  

Schoolreis 

De datum van het schoolreisje is verplaatst naar maandag 30 mei. Houd er rekening 

mee dat de kinderen deze dag wat later terug op school zijn. We vertrekken vanaf 

de locatie om 15.00u en verwachten rond 15.45u weer terug op school te zijn. De 



kinderen worden deze dag gewoon om 08.45u op school verwacht. Op dinsdag 31 

mei hebben we een gewone schooldag. Meer informatie over de bestemming van 

het schoolreisje en afspraken hierover volgen binnenkort.  

 

Gevonden voorwerpen 

Er zijn weer veel gevonden voorwerpen op school. Deze zullen we uitstallen op 

woensdag 6 april en vrijdag 8 april, op het schoolplein. Ligt er iets tussen van uw kind, 

kan u het daar ophalen.  

 

Schoolmusical ‘Een sprookjesleven’ 

Dinsdag 24 mei is het tijd voor onze schoolmusical: ‘Een sprookjesleven’ met de 

gehele school in de splinternieuwe grote zaal van cultuurhuis de Nobelaer. Zoals u 

weet zijn de voorbereidingen in volle gang. Hierbij alvast wat belangrijke zaken voor 

u op een rijtje. 

 

Middag- en avondvoorstelling 

Alle kinderen zullen 2 voorstellingen gaan opvoeren. De middagvoorstelling begint 

om 13.30u. De avondvoorstelling begint om 19.00u.  

U ontvangt nader meer informatie over waar en hoe laat de kinderen moeten 

verzamelen. Overdag zullen de gewone schooltijden gelden.   

 

De kaartverkoop 

De kaartverkoop zal van start gaan op maandag 11 april. Via parro ontvangt u van 

de groepsleerkracht een link naar de website van de Nobelaer waar de kaartjes 

gekocht kunnen worden. De kaartjes kosten 5 euro per stuk. U kunt dus kaartjes voor 

de middag- en of avondvoorstelling kopen. Natuurlijk zijn opa’s, oma’s, ooms, tantes 

allemaal welkom om onze kinderen te zien stralen op het podium! Stuurt u de link dus 

vooral door.   

De adviesleeftijd is 3 jaar. Houdt u er rekening mee dat het voor sommigen misschien 

te lang duurt? Ook voor hen zal een kaartje gekocht moeten worden.  

Als de kaartverkoop voor u om wat voor reden dan ook problemen oplevert, kunt u 

contact opnemen met onze locatiedirecteur Margot van den Brand.  

 

Filmen 

Er mag helaas niet gefilmd worden tijdens de musical i.v.m. de privacywet. Wij zullen 

zorgen dat er iemand foto’s maakt en dat alle kinderen stralend op de foto staan!  

 

Kleding 

Alle kinderen moeten een set basiskleding aan, bijvoorbeeld allemaal zwarte kleding 

of witte kleding. Dit verschilt per groep. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd 

door de eigen groepsleerkracht. De kledingwerkgroep is druk bezig met de grotere 

kostuums en de details van de andere groepen. Ook de werkgroep decor is druk 

bezig met het maken van decorstukken. 

 

Hiervoor zijn ze nog op zoek naar de volgende spullen: 

• Kerstboomslingers verschillende kleuren  



• Grote knopen in donkere kleuren 

• Verschillende kleuren dik wol 

• Houten kistjes (krijgen jullie terug) 

• Bontjassen voor leerlingen 7/8 (krijgen jullie terug) 

• Rode lange handschoenen (krijgen jullie terug) 

• Pruik met lange haren, kleur maakt niet uit (krijgen jullie terug) 

Heeft u hier iets van in huis? Dit kan worden gegeven aan juf Daniëlle 

(danielle.nooijens@pcpomiddenbrabant.nl). Alvast bedankt voor uw hulp!  
 

Musicalwedstrijd  

Dit jaar houden we weer een musicalwedstrijd waarbij leuke prijzen te winnen vallen! 

De musical gaat over allerlei verschillende sprookjes, met in één van de hoofdrollen 

de goede fee. Een goede fee heeft natuurlijk een toverstaf nodig. De vraag is dan 

ook aan de kinderen: ‘Wie maakt de mooiste toverstaf voor de goede fee?’ 

Alle kinderen mogen thuis een toverstaf knutselen (3D) en deze inleveren bij de 

groepsleerkracht voor 16 mei. We zijn benieuwd naar alle prachtige creaties! 

 

Klassewerkplek 2022 

IKC De Vincent is dit jaar wederom uitgeroepen tot Klassewerkplek. 

Daar zijn we enorm trots op uiteraard!! 

 

Scholen die dit predicaat ontvangen kenmerken zich doordat ze minder vacatures 

en minder verloop hebben, een laag verzuim én daarmee een prima 

onderwijskwaliteit kunnen bieden. Het werkgeluk organiseren deze scholen door 

professionele autonomie te bieden aan de leerkrachten, ondersteund door een 

organisatie met duidelijke kaders, doelen en visie. Daarnaast is er ruimte voor de mens 

achter de professional, en worden leerkrachten uitgedaagd te groeien richting hun 

eigen doelen.   
 

Verhuismiddag 

Op donderdagmiddag 21 april gaan we alle reguliere klassen, teamkamer en het 

leerplein leeghalen zodat in de meivakantie het nieuwe meubilair geplaatst kan 

worden. We maken er met elkaar een heuse verhuismiddag van! 

 

Agenda 

8 april   Kijkmoment groep 1 t/m 8 (8.45 – 9.15 uur) 

11 april  MR vergadering 

14 april  Paasviering 

15 april  Goede Vrijdag; leerlingen vrij 

17 april  Eerste Paasdag 

18 april  Tweede Paasdag; leerlingen vrij 

19 april  GMR Vergadering 

19-20-21 april  Reguliere afname periode Centrale eindtoets  

21 april  Verhuismiddag  

22 april  Koningsspelen (continurooster) 

25 april – 6 mei Meivakantie 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 21 april 

 


