
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, December 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 Wipakker 

• Bieb op school   

• Leerlingenraad 

• Project steunouder 

• Agenda 

 

Van de directie 

De vakantie staat alweer voor de deur. Vrijdag 23 december nog één schooldag 

(normale schooltijden) en dan mogen de kinderen van hun welverdiende vakantie 

gaan genieten. Vanavond hebben we nog een gezellig samen zijn tijdens het 

kerstdiner in de klassen.  

 

De afgelopen periode heeft het samen zijn regelmatig centraal gestaan. We 

vierden samen het sinterklaasfeest en Kerstmis. Daarnaast is het hartverwarmend om 

te zien hoeveel producten er zijn ingeleverd voor de voedselbank!! Dozen vol 

hebben we verzameld. Daar kunnen ontzettend veel gezinnen blij meegemaakt 

worden. Allemaal hartelijk dank voor jullie bijdragen!! 

 

Voor nu rest ons nog jullie allemaal hele fijne feestdagen toe te wensen en graag 

zien we alle kinderen weer op maandag 9 januari 2023!! 

 

 



 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze maand is er weer een nieuwe leerling gestart bij ons op school! Welkom op IKC 

de Vincent! Wij wensen je een hele fijne, leerzame en creatieve tijd toe bij ons op 

school. 

 

Groep 4: Floortje 

 

Parkeren Wipakker 
Wij willen alle ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen nogmaals 

wijzen op het parkeergedrag. We krijgen van buurtbewoners te horen dat ouders 

geparkeerd staan op parkeerplekken voor vergunninghouders. Buurtbewoners 

betalen jaarlijks om hier te mogen parkeren maar hebben nu niet altijd plek om hun 

auto weg te zetten. Op de parkeerplaats aan de Wipakker is voldoende 

parkeergelegenheid om uw auto even te parkeren.  

De Kiss+Ride zone is enkel bedoeld om uw kind af te zetten of op te halen zonder uit 

de auto te gaan. Het zijn geen parkeerplaatsen.  

Wij rekenen op uw medewerking.  

 

Bieb op school 

Helaas hebben we nog niet veel aanmeldingen ontvangen van vrijwilligers voor de 

schoolbieb. Daarom plaatsen wij nogmaals de oproep. Het zou ontzettend fijn zijn als 

er een mooie groep vrijwilligers het mogelijk maakt om de schoolbieb snel te kunnen 

openen. Alle hulp is welkom! 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:a.vaneil@denobelaer.nl


 

 

Leerlingenraad 

 

Hallo ouders/verzorgers,  

  

We hebben op school een leerlingenraad. Wij (Robin en Anna) gaan vertellen wat 

we in de laatste vergadering hebben besproken. Dit zijn de belangrijkste dingen waar 

we mee bezig zijn:  

1. We hebben in onze ideeëndoos briefjes gekregen van kinderen die goede ideeën 

hebben voor het buitenspeelgoed. Intussen hebben we via juf Margot kunnen 

regelen dat iedere klas nieuw buitenspeelgoed heeft gekregen (zie foto hieronder). 

Superleuk!  

2. We hebben nagedacht over een schoolmissie (hier zijn we nog mee bezig).   

3. We hebben de vraag gekregen of we wilden nadenken over de problemen bij de 

fietsenstalling (fietsen worden niet goed geplaatst in de rekken). Hier zijn we nog mee 

bezig.  

4. Ook hebben we nagedacht over het schoolplein. Veel kinderen zouden graag 

kunstgras willen op het voetbalveld maar dat is nogal duur. Ook willen we echte 

doelen neer gaan zetten zodat het voetballen leuker wordt. We zijn dit nog aan het 

onderzoeken.  

 

Dit was het stukje over de leerlingenraad.   

 

Tot de volgende keer!!! 
 

Anna Visser en Robin Rijken (Explora 5-6) 

 
 

 

 

 

 

 

Project Steunouder 

De gemeente Etten-Leur gaat vanaf januari 2023 werken met ‘steunouders’. Een 

steunouder is een vrijwilliger die af en toe een kind opvangt. De ouders hebben 

daardoor even tijd voor zichzelf.  

Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk 

terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. Door 



steunouders aan deze gezinnen te koppelen wordt dit voorkomen. Wilt u meer 

informatie hierover? Wilt u steunouder worden, of heeft u juist een steunouder nodig? 

Kijk op www.steunouder.nl of stuur een mail naar ettenleur@steunouder.nl  

 

 
 

Agenda 

23-12   Start Kerstvakantie.  

    Groep 1/2 om 12.00 uur. Groep 3 t/m 8 om 15.15 uur 

9-1 t/m 13-1  Zilveren week 

23-1   GMR vergadering 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: donderdag 26 januari 2023 

 

http://www.steunouder.nl/
mailto:ettenleur@steunouder.nl

