Nieuwsbrief

Etten-Leur, april 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Van de directie
• Nieuwe leerlingen
• Werken in de Samentuin
• KIES
• Wist je dat… MR?
• Opgeven nieuwe leerlingen
• Verlof Joline
• Meubilair
• TSO
• Agenda

Van de directie
Heerlijk die zonovergoten dagen. Het doet iedereen goed dat we weer veel buiten
kunnen zijn met elkaar. De blaadjes aan de bomen, de vogels die fluiten en de
jonge dieren in de wei. Morgenmiddag begint de meivakantie voor iedereen. Maar
eerst gaan we nog een gezellige, sportieve dag met elkaar tegemoet tijdens de
Koningsspelen bij DSE. Erg leuk om zo met elkaar de laatste dag voor de vakantie
sportief bezig te zijn.
De afgelopen periode heeft het team, tijdens een studiemiddag zich weer verder
verdiept in het lesgeven volgens EDI. EDI staat voor expliciete directe instructie. Op
onze school werken alle leerkrachten en ondersteuners volgens deze manier. We zijn
met elkaar de diepte ingedoken en hebben gekeken hoe we deze manier van
instructie geven ook kunnen toepassen bij de zaakvakken en begrijpend leeslessen
en hoe we de sterkere leerling goed kunnen betrekken bij de instructie. Een erg
waardevolle middag.
Voor nu rest ons u allemaal een heel fijne meivakantie te wensen. Geniet van het
mooie weer, de vrije tijd en het samen zijn. We zien iedereen graag weer op
maandag 9 mei!

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 4/5
Groep 7/8

Elise
Ellis, Lois
Joris, Koen
Juna, Quinn

Werken in de Samentuin
Wat een feest om iedere vrijdag met groep 2 in de Samentuin aan de slag te gaan.
Er zijn al uien in de grond gestopt, zaadjes van radijsjes en wortels gezaaid en nog
veel meer. Dankzij een enthousiaste ouder van onze school die in de laatste
nieuwsbrief het stuk las over de moestuin hebben we nu nog veel meer zaadjes om
te planten dit jaar. Wat een betrokkenheid, dat is toch helemaal top! Bedankt!

KIES - voor alle kinderen van gescheiden ouders
KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn
(de scheiding moet minimaal 6 maanden geleden zijn).
Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze
leren om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn.
Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de enige
zijn die een echtscheiding meemaken.
Op dinsdag 10 mei starten we (bij voldoende aanmeldingen) met de groep voor
kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur op de
Kerkwerve in Etten-Leur.
Alle kinderen uit de gemeenten Etten-Leur en Zundert zijn van harte welkom om deel
te nemen.

Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Marianne
van Steen via m.steen@ggdwestbrabant.nl

Wist je dat….MR
* we een duidelijke presentatie gehad hebben van de IB'ers over de opbrengsten
van de Cito toetsen op schoolniveau en de ambities vanuit de scholen hierbij;
* er vanuit de werkgroepen Verkeer uitleg gegeven is over de zaken die de scholen
inzetten voor het Brabants Verkeer Label zoals de week van de groene voetstappen
en de Val op week;
* hierbij extra aandacht is voor de verkeers- en parkeersituatie bij IKC de Vincent;
* de resultaten vanuit de peilingen en de adviezen vanuit bureau PentaRho mbt
continurooster besproken zijn;
* er op de Klankhof een plusklas is gestart wat al veel blije gezichten bij leerlingen
heeft opgeleverd;
* er 6 Oekraïense kinderen gestart zijn bij IKC de Vincent en de leerlingen met hulp
van muziekdocent Harry een Oekraïens liedje hebben ingestudeerd om hen welkom
te heten.

Opgeven nieuwe leerlingen
Heeft u nog een kindje thuis die in het schooljaar 2022 – 2023, 4 jaar wordt. Geef dit
dan door aan de leerkracht van uw kind. Dan zorgen wij ervoor dat wij contact met
u opnemen.

Verlof Joline
Vandaag had juf Joline haar laatste werkdag. Ze mag nu gaan genieten van haar
welverdiende zwangerschapsverlof. We wensen juf Joline een heel fijn verlof en
vooral een hele mooie tijd samen met haar gezin.

Meubilair
Vandaag is er heel hard gewerkt met z'n allen om de school leeg te ruimen voor de
komst van het nieuwe meubilair. Het ziet er nu erg kaal en saai uit in de lege
klaslokalen, maar als de kinderen na de meivakantie terugkomen op school worden
ze ontvangen in prachtig, mooie lokalen. Wij kijken er naar uit!
We delen zeker foto's met jullie en er volgt snel een uitnodiging om een kijkje te komen
nemen.

TSO
Uit de ouderpeiling van Andere schooltijden kwamen wat op- en aanmerkingen
waarover wij met Norlandia in gesprek zijn gegaan. Samen hebben we gekeken waar
de pluspunten en verbeterpunten liggen. De pluspunten proberen we uiteraard te
behouden. Voor de verbeterpunten hebben we direct een plan van aanpak
gemaakt. De volgende punten kwamen daarbij naar voren.
- Er zal een rust/relax plekje gecreëerd worden, onder de overkapping. Dit was
ook een wens vanuit de leerlingenraad.
- Pauzesport wordt al enkele weken aangeboden, maar wordt vanaf nu ook
zichtbaar gemaakt via het krijtbord op het schoolplein. Iedereen kan zo zien
welke pauzesport er wordt aangeboden.

-

Er is veel behoeften aan balspelen tijdens de TSO. Daarom zal er na de
meivakantie op meerdere gemarkeerde plekken met een bal gespeeld
mogen worden.

Agenda
25 april – 6 mei
8 mei
24 mei
25 mei
30 mei

Meivakantie
Moederdag
Musical
Studiedag; leerlingen vrij
Schoolreis
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