
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, september 2022 

 

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

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Start schooljaar 

• De Gouden Weken 

• Nieuwe leerlingen 

• Communicatie middelen 

• Bewegingsonderwijs 

• Traktaties 

• Verkeer 

 

Start schooljaar 

Nog 1 dag en dan zit de zomervakantie er weer op. Alle leerkrachten hebben het 

lokaal weer helemaal startklaar gemaakt en hebben weer zin om alle leerlingen te 

ontvangen maandag a.s. 

 

Op de eerste schooldag worden alle kinderen op het plein opgevangen door hun 

eigen leerkracht om 8.40 u. Zij gaan gezamenlijk naar binnen deze dag.  

Vanaf dinsdag 6 september gaan alle kinderen zelfstandig, via het plein, naar binnen.  

 

Vanaf dinsdag 6 september: 

8.30 u   leerlingen mogen het plein op (er is geen toezicht vóór schooltijd) 

8.40 u  eerste bel; leerlingen gaan zelfstandig naar binnen 

8.45 u  tweede bel; start schooldag, alle leerlingen moeten in de klas zitten 

12.00 u lunchpauze 

12.55 u eerste bel; leerlingen die thuis hebben gegeten mogen het plein op. 

Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen.  

13.00 u tweede bel; start lessen, alle leerlingen moeten in de klas zitten 

15.15 u einde schooldag 

 

5 minuten voor de lunchpauze en einde schooldag gaat de bel zodat u als ouder 

weet dat de kinderen bijna naar buiten komen. 

 



Om de onderwijstijd optimaal te kunnen benutten willen wij u vragen om ervoor te 

zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.  

 

Mocht u kind niet naar school kunnen komen vanwege ziekte vragen wij u dit voor 

schooltijd telefonisch of via de Parro app te melden. Voor de continuïteit van het 

onderwijsproces is het fijn dat de leerlingen zoveel mogelijk op school zijn. Wanneer 

de leerling langere tijd of met enige regelmaat afwezig is zal de groepsleerkracht 

contact opnemen om te kijken hoe we het onderwijsproces zo min mogelijk kunnen 

laten stagneren.  

 

Spreekt u graag de leerkracht dan kan u na schooltijd binnenlopen of de leerkracht 

een email sturen voor een afspraak.  

 

De Gouden Weken 
Een goede schooltijd begint met een leuke positieve sfeer in de klas en betrokken 

ouders. In de weken na de zomervakantie, geven wij daarom extra aandacht aan 

groepsvorming. Dit zijn de Gouden Weken. Een goed begin is het halve werk!  

De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer 

te zetten voor een goede groepsvorming. Als meteen een goede sfeer ontstaat, is 

dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn 

schooljaar en een positieve groep.   

Bij de Gouden Weken ligt het accent op kennismaken en groepsvormende 

activiteiten. De groepen maken aan het eind van deze weken positieve groepsregels. 

Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht.  

Voorbeelden zijn elkaar helpen, goed luisteren, respect hebben voor elkaar en 

vriendelijk zijn. De poster met de regels krijgt een prominente plaats in de klas. Deze 

regels zijn gedurende het schooljaar de leidraad, zo gaan we met elkaar om.  

Tijdens de gouden weken worden er dagelijks activiteiten gedaan, met als doel 

elkaar beter te leren kennen, leren samenwerken, leren luisteren en jezelf 

presenteren.  De leerkracht bespreekt de gedragsverwachtingen met de kinderen, 

hoe gaan we met elkaar om op onze school. Tijdens de gesprekjes met de kinderen 

en korte activiteiten komt de leerkracht veel te weten over de klas en de kinderen 

leren de nieuwe juf kennen. Positieve groepsregels en een goede sfeer op school, dat 

zijn concrete resultaten van de Gouden Weken.  We maken hiervoor gebruik van de 

methode ‘De Vreedzame School’.  

 

 

Nieuwe leerlingen 
Dit schooljaar zijn er veel nieuwe leerlingen gestart bij ons op school.  

 

Groep 3:  Stef – Jesse – Thomas -  Jesse  

Groep 4: Jona 

Groep 7/8: Parry 

Explora 4/5: Lizzy – Ruben – Aries – Isa  

Explora 5/6: Vince – Sem – Iris – Boaz  

Explora 7/8: Fedde  

 



Er starten ook veel nieuwe kleuters deze maand. In de volgende nieuwsbrief 

verwelkomen wij hen. 

Wij wensen al onze nieuwe leerlingen veel plezier op De Vincent! 

   

 

Communicatie middelen 

Als school gebruiken we diverse kanalen om u op de hoogte te houden van alles. Dit 

is de email, daarop ontvangt u ook de nieuwsbrief, de Parro app en het Parnassys 

ouderportaal.  De verschillen: 

 

Email 

- U ontvangt hierop de nieuwsbrief en andere algemene schoolinformatie. 

- U kan de leerkracht een email sturen wanneer u een langer bericht heeft, of 

een bericht heeft wat minder prioriteit heeft. 

 

Parro app 

- Foto’s en video’s inzien van de klas 

- Een ziekmelding doorgeven 

- Privacy voorkeuren doorgeven of wijzigen (dit kan tot 31 oktober a.s.) 

- De leerkracht(en) een kort bericht sturen (wat prioriteit heeft) 

- Een afspraak inplannen voor het ouder-kindgesprek / voortgangsgesprek 

 

Parnassys ouderportaal 

- De resultaten van uw kind inzien 

- De gegevens van uw kind inzien 

 

 

Bewegingsonderwijs 

Ook dit schooljaar zal er weer twee keer per week bewegingsonderwijs gegeven 

worden in de groepen 4 t/m 8. 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

 

Groep ½ A: Maandag en donderdag 

Groep 1/2B: Maandag en donderdag 

Groep 3: Maandag en vrijdag 

Groep 4: Donderdag en vrijdag 

Groep 5: Donderdag en vrijdag 

Groep 6: Donderdag en vrijdag  

Groep 7/8: Maandag en donderdag 

Explora 4/5: Maandag en vrijdag 

Explora 5/6: Maandag en donderdag 

Explora 7/8: Maandag en vrijdag 

 

Zorgt u ervoor dat uw kind gymkleding en schoenen bij zich heeft deze dag? 

De kleuters hoeven alleen gymschoenen te hebben.  

 

 



Traktaties 

Een leerling die jarig is wil natuurlijk graag trakteren op school. Graag even met de 

leerkracht afstemmen welke dag het beste uitkomt hiervoor. Wij willen u vragen om 

rekening te houden met onderstaande punten: 

- Wij zien graag gezonde traktaties 

- Een traktatie hoeft niet groot of veel te zijn 

 

Verkeer 

Een belangrijk bericht voor alle ouders die hun kinderen met de auto naar school 

brengen. Als u en uw kinderen met de auto naar school komen, maakt u gebruik van 

de parkeervakken op het parkeerterrein aan de Wipakker. Er is hier ook een Kiss and 

Ride zone (K+R). Deze zone dient gebruikt te worden om uw kinderen af te zetten of 

op te halen en er dient dus niet op geparkeerd te worden. Op het parkeerterrein is 

ook een blauwe zone gecreëerd, dus houdt daar rekening mee met uw parkeerkaart 

zetten!  

Als u en uw kinderen met de auto naar school komen, is het wenselijk niet stil te staan 

of te parkeren (om uw kinderen in/uit te laten stappen) ter hoogte van de “gekleurde 

veilige schoolomgeving paaltjes” tussen het parkeerterrein en het schoolplein in. 

Houdt u zich hier niet aan, dan zorgt dat voor onveilige situaties voor u en uw kinderen. 

Gelieve ook anderen, die uw kinderen naar school brengen/halen, op de hoogte te 

brengen hiervan.  

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 29 september 

 


