Nieuwsbrief

Etten-Leur, mei 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Van de directie
• Welkom op IKC De Vincent
• Vakantierooster 2022-2023
• HB onderwijscafé
• Bikkels
• Textielrace
• Agenda

Van de directie
Ongelooflijk trots kijken wij terug op de musical “een sprookjesleven” die afgelopen
dinsdag is opgevoerd door alle leerlingen van de school in de grote zaal van de
Nobelaer. Hier en daar een wat gespannen gezichtje, maar bovenal stonden ze te
stralen op het podium. Stuk voor stuk toppertjes!! Nogmaals heel veel dank aan alle
ouders die ons zo fantastisch hebben geholpen in de voorbereiding en tijdens de
uitvoeringen.
Het team heeft de volgende dag, tijdens de studiedag, nog veel gesproken over de
prachtige voorstellingen. Uiteraard stond deze dag ook in het teken van andere
dingen. Zo zijn we samen aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar door het maken van een werkverdelingsplan, jaarplan en
kalender. En hebben we gezamenlijk de schoolresultaten van de CITO toetsen
besproken en geëvalueerd. Ook op rekengebied is er gekeken naar de
mogelijkheden die Snappet nog te bieden heeft en een methode voor rekenen in
de onderbouw.
Deze week stond ook het schoolreisje nog op de planning. Iedereen heeft een hele
leuke dag in Diergaarde Blijdorp gehad. Ook de busreis heen en terug is altijd een
feestje. De ouders die als begeleider mee geweest zijn deze dag willen we ook
hartelijk danken.

Welkom op IKC De Vincent
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

Jackson – Mason - Job
Toby

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
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vr 25-aug-23

HB onderwijscafé
Er staat weer een HB onderwijscafé gepland op dinsdag 21 juni! Dit keer in het teken
van: Faalangst en perfectionisme.
Deze avond wordt inhoudelijk verzorgd door Novilo.
Locatie: basisschool IKC de Vincent in Etten-Leur.
Graag voor 14 juni aanmelden via:
aanmelden.onderwijscafe@pcpomiddenbrabant.nl. Vermeld hierbij duidelijk de
locatie en met hoeveel personen je komt. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.
Inloop met koffie en thee vanaf 19.00u, de avond start om 19.30u en eindigt om
21.00u.
Perfectionist zijn heeft voordelen. Het zorgt ervoor dat je goed presteert, dat je
kwaliteit levert en dat je een drive hebt om te groeien, steeds beter te worden.
Perfectionisme in de positieve zin is het streven naar het beste resultaat. Zolang je
plezier hebt aan het verbeteren van jezelf en kunt genieten van dit proces is het een
prettige eigenschap om te hebben. Maar wat nu als jouw perfectionisme of dat van
jouw leerling of kind niet meer gaat om het streven naar het beste, maar om het
vermijden van het maken van elke denkbare fout? En wat nu als je zoveel tijd kwijt
bent aan het bijschaven en perfectioneren van jouw werk dat het plezier verdwijnt
en je over jouw eigen grenzen gaat? Als perfectionisme werkt als een rem is het tijd
om ermee aan de slag te gaan. We gaan kijken hoe perfectionisme ontstaat en
vooral wat je eraan kunt doen, want er zijn zeker manieren om er beter mee om te
gaan.

Bikkels

Workshop
“Bikkels van ouders”
Over jouw kwaliteiten als opvoeder.
We gaan in gesprek over alledaagse opvoedsituaties. Je leert de 5 belangrijkste
opvoedvaardigheden en in spelvorm kom je erachter wat jouw kwaliteiten als
opvoeder zijn!
Datum :
Tijd :
Adres :
Aanmelden bij :

dinsdag 14 en 21 juni
19.30 – 21.30
Kerkwerve 46, Etten-Leur
Simone (06-52502886) s.timmers@ggdwestbrabant.nl
Marianne (06-52502973) m.steen@ggdwestbrabant.nl

Textielrace
Enige tijd geleden heeft u onderstaande mail ontvangen over de textielrace.
Tijdens het typen van dit stukje staan we bovenaan met het meest aantal punten….
Dus we gaan door! U kan tot 9 juni uw textiel inleveren. Helpt u ons mee om aan de
top te blijven staan?
Wij als Linus groep 6/7/8 willen graag mededelen dat wij meedoen aan de textiel race. De
textielrace is een race waarbij 10 scholen in de omgeving tegen elkaar strijden, ze strijden om
zoveel mogelijk textiel in te zamelen.
Wij willen u vragen om kleding in te zamelen voor een betere wereld. 'Waarom een betere
wereld?', zult u denken. Nou, voor textiel worden verschillende stoffen gebruikt zoals, katoen,
nylon, polyester en voor de plant katoen is veel water nodig. Nu is er, voor een hele spijkerbroek
wel 8000 liter nodig! Dat is belachelijk veel. Daar kun je een zwembad van vullen! Om te zorgen
dat op de plant geen insecten komen, worden ook bestrijdingsmiddelen gebruikt. De mensen die
de plant plukken inhaleren dit ook in en daardoor hebben ze ook niet echt een lang leven. En alsof
dat niet erg genoeg is, is er daar ook veel kinderarbeid. Kinderen werken in fabrieken 10 uur per
dag! Voor maar 40 euro per maand.
Door kleding te recyclen of hergebruiken, zijn er minder stoffen nodig en dat draagt bij aan een
beter milieu. Daar kunt u bij helpen!
Wat kan je inleveren?
Je kan al het textiel inleveren zoals: (kapotte) kleding, knuffels, gordijnen, dekbedovertrekken,
theedoeken enz. Eigenlijk gewoon alles waar stof in zit. Ze moeten wel droog en gewassen zijn
want anders kan al het andere textiel vies en/of nat worden.
Als u wat kunt missen, kunt u het in een vuilniszak met uw zoon/dochter meegeven naar school. Zij
mogen het dan in Linus 6/7 of 7/8 afgeven.
Alvast hartelijk bedankt voor het meewerken.

Agenda

6 juni
7 juni
13 – 16 juni
17 juni
19 juni
28 juni

Tweede Pinksterdag; vrij
PCPO studiedag; vrij
Avondvierdaagse
Studiedag; vrij
Vaderdag
Muziekmiddag

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 30 juni

