Nieuwsbrief

Etten-Leur, juli 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van IKC De Vincent,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:
• Van de directie
• Jeugdland
• Nieuws vanuit Norlandia
• Zomerleesbingo
• Kalender 2022-2023
• Wist je dat....MR

Van de directie
Het schooljaar zit erop! Gisteren hebben we al afscheid genomen van de leerlingen
van groep 8. Vanmiddag hebben de leerlingen kennis gemaakt met hun juf en
klasgenootjes van volgend schooljaar. Morgen om 12.00 uur start dan officieel de
zomervakantie!
Terugkijkend naar het afgelopen schooljaar kunnen we weer erg trots zijn. Met elkaar
hebben we er weer een tof schooljaar van weten te maken. Veel nieuwe dingen
geleerd, ontdekt en geprobeerd. Gelukkig weer de mogelijkheid gehad om ouders
de school in te laten komen. Gezamenlijke optredens met publiek gehouden. En weer
laten zien hoe wij op De Vincent creativiteit en cultuur omarmen.
Voor nu willen wij iedereen een fantastische zomervakantie toewensen. Geniet van
het mooie weer, de rust en vrijheid en van elkaar.
We zien iedereen graag weer gezond en uitgerust op maandag 5 september.

Jeugdland
Ook deze zomervakantie is er van 1-18 augustus weer Jeugdland voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. Kinderen hebben bij Jeugdland de mogelijkheid om lekker buiten actief
bezig te zijn. Hutten bouwen van pallets, knutselen of voetballen bijvoorbeeld. Zie voor
meer informatie www.jeugdlandettenleur.nl

Nieuws vanuit Norlandia
Beste ouders,
Al jaren verzorgen wij voor de kinderen die tussen de middag op school blijven, de
tussenschoolse opvang (TSO).
Afgelopen jaar hebben wij al een aantal veranderingen doorgevoerd om de TSO zo
goed mogelijk in te richten, zodat het een prettig vrijetijdsmoment voor de kinderen
is. Ook komend jaar voeren wij weer kleine veranderingen door.
Vanaf het nieuwe schooljaar zal de TSO er als volgt uit zien:
Van 12.00 – 12.15 uur eten de kinderen in de eigen klas, onder toezicht van de
leerkrachten (denken jullie aan een gezonde inhoud van de lunchtrommel?)
De pedagogisch medewerkers van Norlandia lopen dan rond tussen de klassen,
controleren de aanwezigheidslijsten en brengen bordjes fruit en groenten rond.
Daarna gaan alle kinderen naar buiten tussen 12.15 – 12.55 uur, waar de pedagogisch
medewerkers van Norlandia toezicht houden op het schoolplein.
We hebben hierbij ingezet op extra medewerkers, zodat er meer ‘ogen en handen’
zijn om kinderen te begeleiden tijdens dit moment.
Daarnaast bieden wij op maandag-dinsdag-donderdag pauzesport aan, naast de
extra gecreëerde balzones op het schoolplein, om goed in de behoefte van de
kinderen te kunnen voorzien.
De kosten voor de TSO blijven hetzelfde als afgelopen jaar.
Voor de ouders van de kinderen die naar groep 3 gaan: Denken jullie eraan dat jullie
kinderen vanaf september óók op vrijdagmiddag naar school gaan? Mogelijk heeft
je kind dan ook TSO op vrijdag nodig.Wij vragen jullie dit op tijd aan te vragen en in
het contract te laten aanpassen, zodat we het nieuwe schooljaar goed van start
kunnen.
Voor nu wenst team Norlandia iedereen een heerlijke zomervakantie!

Zomerleesbingo
Om een leesachterstand te voorkomen, is het belangrijk dat leerlingen ook tijdens de
vakantie elke dag blijven lezen. Als ze dit niet doen, kunnen ze soms wel een of twee
leesniveaus terugvallen. Maar hoe krijg je kinderen in de vakantie aan het lezen? Met
een leuke zomerleesbingo. De bingokaart is te vinden als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Kalender 2022-2023
Tijdens het doorschuifmoment hebben alle oudsten van het gezin een schoolkalender
2022-2023 ontvangen. Heeft uw oudste kind deze niet mee ontvangen, vraag er dan
even naar bij de (nieuwe) groepsleerkracht.

Wist je dat.....MR

Oproepje
Heeft er nog iemand barbies thuisliggen die niet meer gebruikt worden, maar zeker
nog een ronde mee kunnen? Onze kleutergroepen zouden hier heel blij mee zijn.

Fijne zomervakantie!!!

