
Nieuwsbrief 

       Etten-Leur, 29 september 2022 

 

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

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Van de directie 

• Nieuwe leerlingen 

• Parkeren rondom school   

• Verlof aanvragen  

• Gym  

• Fruit en lunch 

• Spaaractie Bruna Kinderboekenweek 

• Plusaanbod 

• Wist je dat...MR 

• Informatieavond Mediawijsheid 

• Inzamelingsactie kinderkleding 

• Activiteiten buurtsportcoach oktober 

• Sociale kaart Etten-Leur 

• Agenda 

 

Van de directie 

Het schooljaar is alweer enkele weken bezig. De gouden weken, waarin we veel tijd 

besteden aan de groepsvorming, zijn in volle gang. De meeste leerlingen hebben 

hun plekje in de klas alweer helemaal gevonden.  

Ook onder het personeel maken we weer ruimte voor groepsvorming. De eerste 

studiemiddag stond daarom ook in het teken van De Myers-Briggs Type Indicator 

(MBTI). Dit is een instrument waarmee je diepgaand inzicht krijgt in je eigen 

persoonlijkheid. Je krijgt inzicht in dingen die je moeiteloos afgaan en wat je energie 

kost. Dit is per persoon in kaart gebracht en tevens ook een teamrapportage van 

gemaakt. Op deze manier kunnen we nog meer gebruik maken van elkaars 

kwaliteiten en leren we elkaar nog beter kennen. Deze studiemiddag krijgt nog een 

vervolg, waar we nu al naar uit kijken! 

Aanstaande woensdag start het eerste schoolbrede thema van dit jaar; Gi-ga-

groen, van de kinderboekenweek. Tijdens dit thema staan er weer diverse leuke 

activiteiten op het programma! Op vrijdag 14 oktober sluiten we dit thema met de 

gehele school gezamenlijk af. 

 



Nieuwe leerlingen 
Deze maand zijn er veel nieuwe leerlingen gestart bij ons op school! Welkom op IKC 

de Vincent! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne, leerzame en creatieve tijd toe 

bij ons op school. 

 

Groep 1/2A  Emma, Eyad, Yad, Robin 

Groep 1/2B  Mikko, Ivo, Pelin Ilaya 

 

Parkeren rondom school 
Het parkeren rondom de school blijft een aandachtspunt. Samen kunnen we ervoor 

zorgen dat alle leerlingen veilig van en naar school kunnen gaan en de omwonende 

geen overlast ervaren.  

Wij willen u vragen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Mocht 

dit niet mogelijk zijn en uw kind met de auto komen, graag parkeren aan de wipakker 

of gebruik maken van de Kiss & Ride zone aan de wipakker. Parkeer uw auto niet 

langs de stoep! Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties en kan het verkeer niet goed 

passeren. Wij hopen op uw medewerking. 

 

Verlof aanvragen 

Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) is het nodig dat er een officieel 

verlofformulier ingevuld wordt. Er zijn twee soorten formulieren. 

1. Verlof vakantie buiten de schoolvakanties 

2. Vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden. 

Het eerste formulier is bedoeld voor een vakantie, dus meerdere dagen verlof, voor 

ouders met een eigen bedrijf of beroep waarbij vakantie in de reguliere vakanties niet 

mogelijk is. Een werkgeversverklaring of verklaring zelfstandigen is hierbij nodig. 

Het tweede formulier is bedoeld voor één (of soms twee) dagen verlof bij bijzondere 

omstandigheden. Denk hierbij aan een bruiloft, begrafenis, jubileum etc.  

 

Het verlofformulier moet uiterlijk 6 weken* (bijzonderverlof) of 8 weken (vakantieverlof) 

voorafgaand zijn ingediend bij de locatiedirecteur. Beide formulieren zijn te vinden 

op de website van de school. 

 

*indien mogelijk 

 

Gym 

Veiligheid staat voorop bij onze gymlessen. Daarbij is het dragen van de juiste kleding 

(vanaf groep 3) een groot onderdeel. Het is de bedoeling dat kinderen tijdens de 

gymles een tas meenemen met daarin een t-shirt, een korte broek en gymschoenen 

met lichte zolen (of donkere zolen die niet afgeven) met profiel. Sieraden en brillen 

gaan af en lang haar in een staart.  

Wilt u uw kind gemakkelijke gymschoenen én gymkleren meegeven op de gymdag? 

Vooral bij de kleuters is het fijn als zij die dag schoenen aan hebben die ze zelf 

gemakkelijk aan en uit kunnen doen. De gymschoenen van kleuters blijven het hele 

schooljaar op school. 

 

 

 



Fruit en lunch 

Wij stimuleren graag een gezonde leefstijl bij de leerlingen. Naast voldoende 

bewegen hoort daar ook gezond eten bij. 

Tijdens de ochtend zien we graag fruit/groenten in de trommels van de leerlingen en 

wat te drinken.  

Tijdens de lunchpauze kunnen boterhammen / broodjes gegeten worden eventueel 

aangevuld met andere gezonde producten uit het ontbijtschap of groenten/fruit. 

Daarnaast natuurlijk wat te drinken in een beker. 

De hele dag door mag er water gedronken worden door de leerlingen.  

Dit zijn IKC brede afspraken tussen Norlandia en De Vincent. 

 

Spaaractie Bruna Kinderboekenweek 

Van 5 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 

organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje. Bruna wil 

graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de 

schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij 

Bruna.  

Zo werkt het 

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-

winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en 

krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met 

dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe 

meer bonnen, hoe meer boeken. Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 

november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog 

meer leesplezier krijgen. 

 

Plusaanbod 

Op De Vincent vinden wij het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt. 

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het plusaanbod wordt dit met u als 

ouder besproken. Mogelijke plustaken voor de kinderen zijn; 

- Plusboek voor taal; 

- Plusboek voor spelling; 

- Rekenen verrijking op Snappet of Rekentijger; 

- Werken met projecten, waarbij alle onderdelen aan bod komen; 

- Of het werken aan Smartgames.  

Belangrijk voor u als ouder om te weten is dat dit aanbod per half jaar wordt 

bekeken en eventueel wordt aangepast waar nodig. Het kan dus zo zijn dat uw kind 

nu een ander aanbod heeft dan vorig jaar. Dit komt dan omdat dit passend is voor 

uw kind.  

 

Wist je dat....MR 

• we de conceptplannen voor de uitgaven van de NPO gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs) hebben besproken en hier, met grote complimenten 

voor de indeling en onderbouwing, mee zijn ingestemd? 



• we allemaal hopen dat corona ver achter ons ligt, maar er op beide scholen 

heldere plannen zijn voor het geval dat....? 

• de jaarplannen van beide scholen klaar zijn en de speerpunten per school 

verdeeld worden over werkgroepen met specialisten? 

• beide scholen een mooie groei laten zien in hun leerlingenprognoses? 

• er komend jaar 2 speerpunten binnen de MR zijn, te weten: betrokkenheid en 

zichtbaarheid van de MR gekoppeld aan de werving van nieuwe leden & 

Explora en de rol van MR? 

• we voor het eerst ook werkgroepen binnen de MR hebben om deze 

speerpunten succesvol te kunnen aanpakken? 

 

Informatieavond mediawijsheid 

 
 

 

 

 



Inzamelingsactie kinderkleding 

 
 

Buurtsportcoach 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u een flyer van de buurtsportcoaches vinden 

met het activiteitenaanbod voor de maand oktober. 

 

Sociale kaart Etten-Leur 

Bent u op zoek naar hulp vanuit de gemeente? Heeft u steun nodig om financieel 

rond te komen of wilt u weten waar u terecht kunt met vragen over wonen, eten, 

financiën of hulp voor uw kind? 

De gemeente Etten-Leur heeft samen met de GGD een sociale kaart gemaakt om 

u te helpen met deze vragen. Kijk op: 

https://www.ggdwb.nl/app/uploads/sites/3/2021/12/Sociale-kaart-Etten-Leur-

definitief.pdf 

https://www.ggdwb.nl/app/uploads/sites/3/2021/12/Sociale-kaart-Etten-Leur-definitief.pdf
https://www.ggdwb.nl/app/uploads/sites/3/2021/12/Sociale-kaart-Etten-Leur-definitief.pdf


 

 

Agenda 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Dag van de leerkracht 

5 oktober Start Kinderboekenweek 

14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

17 oktober Kijkochtend ouders 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:  

Donderdag 20 oktober 


