
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, November 2022 

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

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Van de directie 

• Nieuwe leerlingen 

• Uitnodiging wintervoorlezen voor kleuters 

• KIES 

• Ontruiming 

• Schoolbibliotheek 

• Aandacht voor zieke leerlingen 

• Kerstfeest op IKC De Vincent 

• TSO regels 

• Leerlingraad  

• Kinderkerstfeest in de Baai 

• Agenda 

 

Van de directie 

Nu de herfstvakantie alweer een paar weken achter ons ligt, de Sint in het land is en 

we al vooruit kijken naar de Kerst, merken we dat het allemaal snel gaat. De 

leerlingen hebben de afgelopen weken weer hun muzikaleskilss laten zien. Leuk om 

te zien dat er weer veel ouders en andere belangstellenden de moeite hadden 

genomen een kijkje te komen nemen. Wij vinden het als school zo fijn dat we deze 

mooie dingen met u kunnen delen. 

Ook de SEO gesprekken zijn in de afgelopen weken gevoerd. Er zijn weer 

waardevolle dingen besproken waar de komende periode aan gewerkt kan 

worden.  

Op schoolniveau zijn we druk bezig met de inrichting van ons schoolplein. We zijn 

met Verheij integrale groenzorg in zee gegaan om samen met de leerlingen, team 

en u als ouders het schoolplein een upgrade te geven. Graag willen we meer groen 

op het plein, een plein waarop veel bewegend leren plaats kan vinden en we een 

buitenklas kunnen creëren. Onze kernwaarden staat hierbij centraal. 

Heeft u goede ideeën of tips? Wij horen ze graag. U hoort later meer hierover.  

 

 

 



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 Romay, Noan  

Groep 1/2B Luuk, Elize, Yassir 

Groep 5 Soma 

Explora 5/6    Isa 

 

Wintervoorlezen voor kleuters 

 
 

KIES - voor alle kinderen van gescheiden ouders 

KIES is een spel- en praatgroep, georganiseerd door de GGD, voor alle kinderen 

waarvan de ouders gescheiden zijn (de scheiding moet minimaal 6 maanden 

geleden zijn). 

Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze 

leren om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn. 

Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de enige 

zijn die een echtscheiding meemaken. 

Op dinsdag 17 januari starten we (bij voldoende aanmeldingen) met de groep voor 

kinderen van 4 t/m 8 jaar. 

Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur op de 

Kerkwerve in Etten-Leur. 



Alle kinderen uit de gemeenten Etten-Leur en Zundert zijn van harte welkom om deel 

te nemen. 

Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Marianne 

van Steen via mailadres : m.steen@ggdwestbrabant.nl 

 

Ontruiming 

Op woensdagochtend 16 november was er een ontruimingsoefening en ging binnen 

de school het brandalarm af. Iedereen stond in een korte tijd buiten op de 

afgesproken verzamelplaats. Voor de meeste kinderen is deze oefening niet nieuw. 

Jaarlijks wordt er een oefening gehouden, zodat iedereen weet wat er moet 

gebeuren tijdens een werkelijke ontruiming. We hopen uiteraard dat dat nooit echt 

nodig zal zijn.   

 

Schoolbibliotheek 

Voor de nieuw op te richten schoolbibliotheek in onze school zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die zouden willen helpen. 

 

We hopen een enthousiast groepje vrijwilligers te vinden die er elke week voor zorgen 

dat alle kinderen boeken kunnen lenen. De leesconsulente, Anouk van Eil, die 

verbonden is aan onze school, start het geheel mee op. 

U hoeft geen ervaring te hebben want u wordt stap voor stap meegenomen in de 

werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het innemen en uitlenen van 

boeken en leerlingen helpen die vragen hebben. Ook opa’s en oma’s zijn van harte 

welkom om zichzelf aan te melden.  

 

We zoeken vrijwilligers voor maandagochtend en woensdag- of vrijdagochtend. 

Graag bij aanmelding aangeven welk dagdeel of dagdelen u beschikbaar bent. 

Wanneer u niet elke week beschikbaar bent is dat ook geen probleem.  

 

Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met: 

Anouk van Eil 

Media- / leesconsulente 

a.vaneil@denobelaer.nl  

 

Aandacht voor zieke leerlingen 

Ieder kind is wel eens ziek. De meeste kinderen kunnen vlot terug naar school, maar 

niet alle kinderen. Ook zijn sommige kinderen vaak ziek. Hierdoor missen zij op school 

aansluiting bij klasgenootjes en missen ze belangrijke lesstof. Het is dan een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school om te zorgen dat er goede 

ondersteuning komt, zodat het kind geholpen wordt en weer kan aansluiten op 

school. Sinds een aantal jaar werken wij op school samen met de GGD en het CJG 

om kinderen die lang of vaak ziek zijn, te ondersteunen. Deze samenwerking heet 

MAZL (spreek uit mazzel) – Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen.  Als uw kind 

lang of vaak ziek is (langer dan 10 dagen of vaker dan 5 keer per schooljaar) kan het 

zijn dat u door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider wordt benaderd. 
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Samen kijken we dan wat nodig is en er kan extra ondersteuning of expertise vanuit 

school, de GGD of CJG ingezet worden.  

MAZL wordt op dit moment nog maar op enkele basisscholen in Nederland ingezet. 

De GGD wil MAZL graag onder de aandacht brengen van alle gemeenten en 

basisscholen in Nederland. Hiervoor is bij ons op school een kort filmpje gemaakt. We 

zijn er best trots op dat wij dit initiatief op deze manier kunnen steunen! Het filmpje 

over MAZL kunt u hier vinden:  

https://www.youtube.com/watch?v=_eZCj-cfgDc 

 

Kerstfeest op IKC De Vincent 

Op donderdag 22 december zullen wij met alle leerlingen in de klassen een gezellig 

kerstdiner houden. Vanaf 17:15 is iedereen welkom op school en om 17:30 is het diner 

geopend.  

Tijdens het diner wordt het Kerstverhaal voorgelezen en kan iedereen genieten van 

elkaars kookkunsten. 

Om 18:30 is het Kerstdiner afgelopen en verzamelen we samen op het schoolplein. 

Hier kunt u luisteren naar een engelenkoor en genieten van een warm drankje.  

Om ervoor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde kersthapje klaarmaakt willen wij u 

vragen om vanaf 7 december op de invullijst bij de klas van uw kind in te vullen wat 

u maakt. U hoeft echt niet voor iedere leerling een hapje te maken, dan is er veel te 

veel. Een paar stuks is voldoende.  

 
 

 

TSO regels 

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt geregeld door onze samenwerkingspartner 

Norlandia. Omdat wij het belangrijk vinden dat het buitenspelen tussen de middag 

voor iedereen een moment van ontspanning is zijn er vandaag enkele regels herhaalt 

of toegevoegd. De regels zijn in iedere groep, door een medewerker van Norlandia, 

toegelicht. Vanaf maandag werken we dus op een iets andere manier tijdens de TSO. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_eZCj-cfgDc&data=05%7C01%7CE.Pijl%40ggdwestbrabant.nl%7Cb4a2a57466024f0fe0db08dac3cb110b%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C638037574188762589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4RHeQfzxWaDRyDlfb%2FMVl2G1F5vu7vnpiz2kzlQk5sg%3D&reserved=0


Tussen 12.00 en 12.20 uur eten de kinderen in de klas bij de eigen leerkracht. Daarna 

gaan ze onder leiding van pedagogisch medewerkers van Norlandia naar buiten.  

 

• Het schoolplein wordt verdeeld in 2 delen; onderbouw en bovenbouw. Dit 

wordt met verf op de tegels aangegeven 

• Voetballen volgens voetbalrooster alléén op het voetbalveld 

• In de balzones mag met de bal gespeeld worden, maar niet voetballen! Per 

kant van het schoolplein is er één balzone 

• Schommelen groep 1 t/m 3: Schommel niet duwen. Max 3 kinderen in de 

schommel. Wachten naast de schommel aan de zijkant.  

• Schommelen groep 4 t/m 8: 2 leerlingen mogen de schommel aan 1 kant 

duwen. Max 3 kinderen in de schommel. Wachten naast de schommel aan 

de zijkant 

• Wisselen op de schommel na 1 minuut tenzij er niemand staat te wachten 

• Schommel 12.20-12.40 uur voor de onderbouw en 12.40-13.00 uur voor de 

bovenbouw 

• Er mag niemand onder de schommel gaan liggen 

• Jassen mogen uit bij 15 graden of hoger. De leerkracht / PM’er geeft aan 

welke temperatuur het is. (bij TSO wordt dit op het bord buiten geschreven) 

• Van elkaars spullen blijf je af 

• Er worden geen vechtspelletjes en politie-boef spelletjes gedaan. Fysiek 

contact mag niet; dit loopt altijd uit de hand 

• Je krijgt eerst een waarschuwing, gaat het daarna nog niet goed krijg je 5 

minuten time-out op de rechter picknickbank 

• Voor alle kinderen geldt: plassen voordat je naar buiten gaat. Tijdens TSO 

onderbouw kinderen 1 voor 1 naar het toilet wanneer het echt nodig is. 

Bovenbouw kinderen kunnen het ophouden 

• De PM’er die bij de deur naar de wc staat heeft een Hawaii-slinger die mee 

gaat met het kind wat naar het toilet gaat. Is deze slinger niet aanwezig, dan 

is het toilet bezet 

Wij hopen dat er op deze manier voor iedereen een veilige plek is om lekker te kunnen 

spelen. Het is daarbij nodig om de regels duidelijk te hebben voor iedereen.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met school of 

Norlandia. 

 

Leerlingraad 

De leerlingraad, onder leiding van juf Yvonne, is druk bezig met een aantal projecten. 

Een daarvan is het inventariseren van de wensen, uitzoeken van de materialen en 

kopen van de materialen voor het buitenspelen. Inmiddels hebben ze akkoord 

gekregen om het project daadwerkelijk uit te voeren en zodra dit is afgerond zullen 

ze hierover een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 



Kinderkerstfeest in de Baai 

Op kerstavond, 24 december, is er weer 

een kinderkerstfeest in de protestantse 

gemeente De Baai! Bekende kerstliederen 

zullen er klinken, we steken allemaal een 

kaarsje aan en we horen het kerstverhaal 

dat op een bijzondere manier wordt 

verteld. We volgen namelijk verschillende 

dieren die op weg zijn naar een ster die 

feller straalt dan alle andere sterren.  

 

Het thema is: ‘Een bijzondere nacht!’  

De viering begint om 19.00 uur in het 

kerkgebouw De Baai, Baai 154 in Etten-Leur 

en duurt ongeveer 45 minuten.  

 

Als je dat wil mag je met het hele gezin al om 17:45 uur naar de kerk komen: dan eten 

we pannenkoeken met elkaar. Opgave hiervoor graag voor 17 december via Marian 

Heeren, email: annamariavisser@hotmail.com, tel/WhatsApp: 06-10899297.  

 

Je mag natuurlijk ook gewoon om 19.00 naar het kinderkerstfeest komen. Iedereen 

van harte welkom want Kerst vier je met elkaar!   

 

Agenda 

Maandag 5 december  Sinterklaasviering 

Dinsdag 6 december  Studiedag; leerlingen vrij 

Donderdag 22 december  Kerstviering 17.15 - 18.30 uur 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 22 december  
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