
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, Oktober 2022 

 

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

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Van de directie 

• Kiss + Ride zone  

• Paarse Vrijdag 

• Gymkleding en schoenen 

• Aanmelding broertjes/zusjes 

• Muziekmiddag  

• Week van de Mediawijsheid  

• Agenda 

 

 

Van de directie 

Afgelopen maandag was het eerste kijkmoment van dit schooljaar voor alle 

ouders/verzorgers. De opkomst was enorm! Wat ontzettend leuk om zoveel ouders te 

mogen verwelkomen en ook nadien fijn om elkaar onder het genot van een kopje 

koffie of thee nog even te kunnen spreken. We hoorden veel positieve reacties over 

dit kijkmoment en uiteraard zullen er dit schooljaar nog meer kijkmomenten volgen.  

Diezelfde dag stond in de avond het HB onderwijscafé op de planning. Hier stond het 

thema perfectionisme en faalangst centraal. Gastspreker Dick, vanuit Novilo, bracht 

interessante informatie over deze twee onderwerpen. Ook deze avond was de 

opkomst groot. Leuk om te zien dat er naast ouders van Explora leerlingen vanuit de 

stichting, ook veel collega's van andere scholen uit Etten-Leur aanwezig waren om 

hun kennis te vergroten over dit onderwerp.  

 

Bij ons op De Vincent wordt er al enkele jaren gewerkt met de technieken van Teach 

Like a Champion. Het team heeft met elkaar inmiddels 20 technieken gekozen die in 

elke klas terug te zien zijn. Van deze 20 technieken hebben we mooie posters laten 

maken, zo zijn de technieken nu ook in alle klassen zichtbaar terug te vinden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de studiemiddag van woensdag 5 oktober heeft het team zich weer verder 

geschoold in Expliciete Directe Instructie. We hebben uitleg gehad over de 

doelenplanners voor rekenen om onze lessen nog beter aan te laten sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een zeer waardevolle middag.  

  

Kiss + ride zone 
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en de 

doorstroom van de auto’s goed te laten verlopen is het 

belangrijk dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. 

Wellicht is het bord, wat hiernaast staat afgebeeld niet voor 

iedereen duidelijk.  

 

De kiss + ride zones aan de zijkant van de wipakker zijn bedoeld 

voor het afzetten en ophalen van uw kind(eren) en daarna 

direct door te rijden.  

 

Wil u zelf uw kind(eren) naar het schoolplein brengen of ophalen 

maak dan gebruik van de parkeervakken op het plein.  

 

 

 



Paarse Vrijdag 
Misschien heeft u hem al op onze kalender voorbij zien komen: Paarse Vrijdag. In 

Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december 

gehouden. Ook bij ons op IKC De Vincent vinden wij dat iedereen zichzelf mag zijn. 

Jezelf zijn is een feestje! Door aan deze dag mee te doen laten wij zien dat iedereen 

die bij ons op school zit of werkt zichzelf kan zijn en niemand gepest of buitengesloten 

mag worden om wie die is of op wie die verliefd is. Wij zullen op deze dag even kort 

bij stilstaan hierbij. 

Door op vrijdag 9 december iets paars te dragen laat je zien dat iedereen zichzelf 

mag zijn.  

Meer informatie kan u vinden op: www.paarsevrijdag.nl  

 

Gymkleding en schoenen 

Heeft u thuis nog gymkleding of gymschoenen die voor uw kind te klein geworden zijn 

en niet meer gebruikt worden. Wij ontvangen ze graag op school. Zo kunnen wij 

leerlingen die geen gymkleding of -schoenen (bij zich) hebben toch voorzien van een 

setje kleding en kunnen zij gewoon deelnemen aan de gymles. 

Inleveren kan bij de groepsleerkracht!  

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Wij merken dat er al veel aanmeldingen binnen komen en we geven daarbij graag 

de gezinnen die al op onze school staan ingeschreven voorrang. Om daarbij goed 

overzicht te houden is het prettig wanneer ze tijdig zijn aangemeld.  

Zijn er binnen het gezin nog broertjes/zusjes in 2023 of begin 2024 die mogen starten 

op school vanwege hun 4e verjaardag? U kan ze aanmelden bij ons op school door 

een berichtje te sturen naar: margot.vandenbrand@pcpomiddenbrabant.nl 

Dan zorgen wij ervoor dat u de aanmeldformulieren ontvangt en u uw kind kan 

inschrijven.  

 

Muziekmiddag 

Op dinsdag 8 november vindt de eerste muziekmiddag van dit schooljaar plaats en 

jullie zijn uitgenodigd! Alle groepen bereiden een muzikaal optreden voor en laten dit 

graag aan jullie zien. De muziekmiddag start om 14.00u en duurt tot ongeveer 15.00u. 

Graag zien we jullie dan in de gymzaal naast school. Wij hebben er weer superveel 

zin in!  

 

Week van de Mediawijsheid 

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en 

cancel', en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online.  

Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard 

voor wat we belangrijk vinden. Met een like geef je een positieve reactie op video’s, 

berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms 

gaat het mis. We begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm 

tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. 

http://www.paarsevrijdag.nl/
mailto:margot.vandenbrand@pcpomiddenbrabant.nl


In de groepen 5 t/m 8 zal er deze week extra aandacht besteed worden aan het 

positief stimuleren van onlinegedrag. De lessen worden aangepast aan de 

verschillende leeftijdsgroepen.  

 

Agenda 

24 tm 28 oktober  Herfstvakantie 

8 november   Muziekmiddag 

12 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

21 november   Start thema vervoer Explora 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:  

24 november 2022 


