
Nieuwsbrief 

 

      Etten-Leur, Januari 2023 

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

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• Van de directie 

• Nieuwe leerlingen 

• STO Techniek label goud 

• Carnaval 

• Sportdag/Koningsspelen 

• Schoolreis 

• Portfolio en oudergesprekken 

• Leren door observeren 

• Warme truiendag 

• Agenda 

 

Van de directie 

 

Nieuwe leerlingen 
Deze maand zijn er weer 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 1/2B   Mica, Aran 

Groep 3  Lila 

 

STO Techniek label goud! 
Deze week ontving onze school het STO techniek label GOUD!  

STO staat voor Sterk Techniek Onderwijs. Door kinderen al vroeg met techniek in 

aanraking te laten komen, hopen we dat er in de toekomst genoeg kinderen een 

technisch beroep gaan kiezen. Techniek is overal, het biedt een goede start voor vele 

lessen. Ook bij rekenen en taal kan je technische onderwerpen ter sprake brengen.  

Op de Vincent vinden we ontdekkend en onderzoekend leren belangrijk bij techniek.  

We maken gebruik van de maakboxen van de Maak-o-theek. Iedere twee jaar gaan 

we naar de Uitvindfabriek. Er zijn excursies naar bedrijven of gastlessen. We werken 

nauw samen met het Munnikenheide college voor de technieklessen. Op 1 februari is 



de jaarlijkse techniek-dag, deze heeft als thema Kunst en Techniek. De hele dag zal 

er aan dit thema gewerkt worden. 

 
    

Carnaval 

Op vrijdag 17 februari vieren wij het carnavalsfeest met onze talentenjacht 'Vincent's 

Got Talent'. Deze talentenshow was voorgaande keren een groot succes. Bij deze 

talentenshow worden er bij de groepen 3 t/m 8 voorrondes gehouden in de klas, 

waarna de kinderen in de klas gezamenlijk gaan stemmen wie er naar de finale gaat. 

Dit optreden mag van alles zijn, van een liedje of dansje tot een goochel act! De 

kleutergroepen zullen met de hele klas een optreden geven. We kijken er al enorm 

naar uit om alle talenten weer te zien!   

 

De schooltijden zijn voor de gehele school hetzelfde als een reguliere vrijdag. De 

vakantie zal voor groep 1/2 om 12.00u starten en voor de groepen 3 t/m 8 om 15.15 

uur. 

 

 

Sportdag/Koningsspelen  

Op donderdag 20 april staat onze sportdag op de planning, deze is verzet i.v.m. het 

Suikerfeest op vrijdag 21 april. De sportdag staat in het teken van de Koningsspelen. 

We vieren deze sportieve dag op de sportvelden van Unitas en zullen die dag dus niet 

aanwezig zijn op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen naar Unitas worden 

gebracht en daar ook weer worden opgehaald. De kinderen worden tussen 08:45 en 

09:00 verwacht.  Voor de groepen 3 t/m 8 zal er een continurooster worden 

gehanteerd. Ze lunchen daar en mogen om 14:30 worden opgehaald. De kleuters 

zijn om 12:00 klaar en mogen dan opgehaald worden.   

Uiteraard zijn wij ook dit jaar op zoek naar enthousiaste hulpouders! Vindt u het leuk 

om deze dag te helpen, laat dit dan weten aan de klassenouder(s) en/of 

leerkracht(en).  

Verdere informatie volgt zo snel mogelijk. 

 

Schoolreis 

Ook de datum van de schoolreis is verplaatst. De nieuwe datum is donderdag 15 

juni. De leerlingen worden tussen 08:45 en 09:00 op school verwacht, maar houd er 

rekening mee dat de kinderen deze dag wel wat later terug op school zullen zijn. De 

dag erna (16 juni) zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de PCPO-dag.  



 

Ook voor deze activiteit zijn wij op zoek naar enthousiaste hulpouders! Vindt u het 

leuk om deze dag te helpen, laat dit dan weten aan de klassenouder(s) en/of 

leerkracht(en).  

 

Meer informatie over de bestemming van het schoolreisje en de afspraken hierover 

volgen binnenkort. 

 

Portfolio en oudergesprekken 

Op vrijdag 10 februari krijgen alle kinderen hun portfolio mee naar huis.  

In week 7, 9 en 10 zullen er oudergesprekken plaatsvinden. U kunt zich hiervoor 

inschrijven via de Parro app vanaf maandag 6 februari om 16.00 uur.  

 

Schoolmelk 

Binnenkort starten we op school met een pilot voor het aanbieden van schoolmelk. 

Twee dagen per week, op woensdag en donderdag, kunnen de leerlingen bij het 

fruit eten in de ochtend, kiezen voor schoolmelk. Hiervoor is het dan nodig dat u kind 

een lege afsluitbare (school)beker mee naar school neemt waarin de melk 

uitgeschonken kan worden.   

De pilotperiode start op woensdag 8 februari en loopt door tot en met donderdag 6 

april. Na deze periode gaan we bekijken of we mogelijk volgend schooljaar 

schoolmelk voor een langere periode gaan aanbieden.  

 

Leren door observeren 

Kinderen leren door te observeren. Het gedrag van ouders of andere volwassenen 

wordt erg makkelijk gekopieerd. Natuurlijk heeft elke ouder eigen normen en 

waarden. Je bepaalt zelf welk gedrag je wel en niet acceptabel vindt, want dat is 

heel persoonlijk.  

 

In het verkeer reageren we doorlopend op elkaar waarbij we onze kinderen een 

voorbeeld geven hoe dat moet. Zoals bij het gebruik van gordels, fietsen met 

verlichting aan, het richting aangeven en voorrang geven. Kinderen horen en zien 

alles. Waar laat je je telefoon en hoe maak je gebruik van parkeerplaatsen? 

Bedenk eens welk voorbeeldgedrag je zelf in het verkeer laat zien. Leren is 

observeren! 

 

 

 

Warme truiendag 

Op vrijdag 10 februari is het warme truiendag. Warme truiendag is de vrolijkste én 

grootste klimaatactie van Nederland. En daaraan willen wij graag ons steentje 



bijdragen. Daarom zal op deze dag de verwarming in de klas lager of uit staan. Dus 

trek allemaal een lekkere warme trui aan naar school! Zo besparen we samen 

energie. Deze dag zal er extra aandacht zijn voor duurzaamheid. 

 

 
 

 

Wist je dat….MR 

  



Gymkleding 

Voor leerlingen die hun gymkleding vergeten zijn, hebben we setjes kleding 

aangeschaft. Na gebruik moeten deze kleren gewassen worden door de ouders. 

Helaas zien we de setjes vaak niet, of pas laat weer terug op school. Wilt u ervoor 

zorgen, wanneer uw kind zo’n leensetje mee naar huis krijgt, dat deze zo snel 

mogelijk weer gewassen wordt en mee terug gegeven naar school? Dan kunnen 

anderen er weer gebruik van maken. Hartelijk dank! 

 

Agenda 

Woensdag 1 februari  techniekdag Kunst 

Maandag 6 februari  Studiedag; leerlingen vrij  

Vrijdag 10 februari   Afsluiting thema vervoer Explora 14.00 – 15.00 uur 

     Portfolio’s mee 

     Warme truiendag 

Week 7    voortgangsgesprekken 

Maandag 13 februari  GMR vergadering 

Vrijdag 17 februari   Carnavalsviering 

Week 8    Voorjaarsvakantie 

Week 9 en 10   Voortgangsgesprekken 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op:  

Dinsdag 28 februari 


