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IVIO
110 jaar

Het IVIO is jarig!!!
AGENDA
28 juni
Zwemexamen deel I
5 juli
Zwemexamen deel II

Zoals u inmiddels weet bestaat het IVIO dit jaar 110
jaar.
Wij gaan dit vieren met drie feestdagen.
Het programma ziet er als volgt uit:


maandag 9 juli:
9.00 uur: opening feestweek in de gymzaal met
alle leerlingen
10.00 uur: met alle leerlingen naar het strand.



dinsdag 10 juli:
9.00 uur: opening feestdag samen met de
leerlingen en ouders en studenten van het ROC
Mondriaan
9.15 uur: uitpakken van de cadeau’ s voor school
9.30 uur: hapje en drankje
9.45 uur: leerlingen gaan de hele dag
feestspelletjes doen



woensdag 11 juli:
9.00 uur: de leerlingen gaan óf bowlen óf naar de
kinderboerderij óf naar de bioscoop.

3 juli
Musical
6 juli
Judo examen
9 t/m 13 juli
Feestweek 110 j bestaan IVIO
==========================
Jarig personeel:
Juf Laura: 9 juli
Meester Patrick: 29 juli

Wij hopen op mooi weer. Op maandag 9 en dinsdag
10 juli moeten de leerlingen het volgende meenemen:
Zwemkleding, handdoek, lunchpakket,
waterschoenen, extra kleding en drinken

Personeel:
Onze conciërge, Monique, is op 15 juni geopereerd
aan haar rug. Zij hoopt na de zomervakantie weer te
starten. Wij wensen haar heel veel beterschap toe!
We kunnen u met heel veel plezier melden dat juf
Michelle in blijde verwachting is. Haar
zwangerschapsverlof gaat na de zomervakantie in en
loopt tot eind januari 2019. Wij zijn naarstig op zoek
naar een goede invaller.
Helaas moeten wij afscheid nemen van onze collega
Jopke Hergaarden. Zij heeft een andere baan
gekregen, maar blijft wel werkzaam binnen de HSV.
Zij heeft zich de afgelopen jaren geweldig ingezet voor
de leerlingen en de ouders. Zij was een warme collega
en zeer nauw betrokken bij het wel en wee van het
IVIO. Wij gaan haar heel erg missen, maar komen haar
tegen op de HSV-bijeenkomsten.
Jopke, veel plezier en succes met je nieuwe baan!

Indeling groepen schooljaar 2018-2019
Groep
OBG
OBO
MBG
MBP
BBB
BBR

Ma
Lisa
Carla
?
Patrick
Mandy
José

Di
Lisa
Carla
?
Patrick
Mandy
Michelle

Wo
Lisa
Carla
?
Patrick
Mandy
Michelle

Do
Lisa
Eva
?
Patrick
Laura
Michelle

Vr
Angelique
Eva
?
Patrick
Laura
Michelle

Toetsen en rapporten:
Alle leerlingen hebben hun Citotoetsen weer gedaan.
Wat een geweldige prestatie. Wij zijn heel trots op al
onze kinderen. De leerkrachten zijn nu rapporten aan
het schrijven. Binnenkort krijgt u een uitnodiging.
Leerlingenraad:
De leerlingenraad is 14 juni j.l. voor het laatst dit jaar
bij elkaar gekomen. Wij hebben het over de invulling
van het 110 jarig feest gehad. Daarna mochten de
leerlingen meedenken over de cadeautjes die wij
mogen kopen.
Na de vakantie worden er weer nieuwe leerlingen
voor de leerlingenraad gekozen.
Afscheid van de schoolverlaters:
Dit jaar nemen wij afscheid van 10 geweldige kanjers:
Djilani, Sophie, Jasper, Gianina, Fabian, Leo, Linthe,
Lea en Tommy.
Lieve schoolverlaters, wij gaan jullie heel erg missen.
Jullie zijn klaar voor het Voortgezet Onderwijs. Wij
nemen ook afscheid van Rose, zij gaat naar een
andere school.
Wij wensen jullie heel veel plezier en succes op jullie
nieuwe school!

Verbouwing:
De verbouwing aan de zolder is afgerond en de
BBrood is inmiddels verhuisd. De andere groepen
zullen tussen nu en de zomervakantie volgen.
Wij kunnen nog hulp gebruiken, dus voor wie zich
Schoolverlatersfeest:
geroepen voelt, graag melden bij de leerkracht van uw Er staat weer een leuke activiteit
kind.
gepland op de jaarplanning:
OPROEP: Wie wil ons helpen met het intern verhuizen
 De leerlingen van de BBbl en BBr zijn druk in
van meubilair. Op de vorige oproep heeft helaas maar
de weer met de musical, genaamd “Selfie”.
1 ouder gereageerd.
 Op 3 juli zullen zij om 13.00 uur in de gymzaal
de musical opvoeren voor alle leerlingen. Ook
Nieuwe groep:
de ouders van de beide BBgroepen zijn van
Na de zomervakantie gaat de nieuwe groep (OB)
harte welkom.
starten. We hebben dan twee Onderbouwgroepen op
 Aansluitend, om 14.30 uur, worden de
de parterre, twee Middenbouwgroepen op de 1e
schoolverlaters in het zonnetje gezet.
verdieping en twee Bovenbouwgroepen op de
 Na schooltijd gaan deze leerlingen, als
zolderetage.
afsluiting van hun schoolloopbaan, samen met
de leerkrachten en de directeur uiteten.
Sollicitaties:
Wij zijn volop bezig met sollicitatiegesprekken.
Survivaldag:
Binnenkort kunnen wij u melden wie wij als nieuwe
Op 22 juni hebben een aantal leerlingen van de beide
collega’s kunnen verwelkomen. Eén nieuwe collega is BBgroepen meegedaan op de Survivaldag.
al bekend. Voor de nieuwe OB groep (OB oranje) is
dat Carla Vermeulen. Zij zal 2 ½ dag in deze groep
Schoolreis / schoolkamp:
gaan werken.
De OB, MBg en MBp zijn op maandag 18 juni naar het
Linneaushof in Bennebroek geweest.
De beide BBgroepen zijn drie dagen op schoolkamp

geweest. Zij gingen naar het Scoutinggebouw in
Ockenburg. De kinderen hebben erg genoten van deze
zonnige en geweldige dagen.
Judo- en zwemexamen:
Het zwemexamen wordt dit jaar opgesplitst in twee
dagen. Groep I zwemt af op donderdag 28 juni en
groep II op donderdag 5 juli. De ouders van de
kinderen die mogen afzwemmen zijn van harte
welkom om te komen kijken.
Zonnebrand:
Bij zonnig weer is het van
groot belang om de kinderen
met zonnebrandmiddel in te
smeren. Aan u de vraag of u
uw kind thuis alvast wilt insmeren en de
zonnebrandmelk/crème mee wilt geven, dan kunnen
wij de kinderen later ook nog een keer insmeren. De
leerkracht neemt altijd een reservefles of tube mee.
Daarnaast de vraag, wanneer de hoofdhuid van uw
kind snel verbrand, wilt u dan een petje meegeven.
Dank u voor alle goede zorgen!
Ouderraad:
Wij willen alle ouders hartelijk bedanken voor de
hulp die zij hebben gegeven tijdens allerlei
activiteiten gedurende het schooljaar: Sint, Kerst,
Pasen, maar ook museabezoeken, schoolreisje …
Met uw steun zijn al deze activiteiten een groot succes
geworden. Wij hopen dat wij volgend jaar weer op uw
hulp kunnen rekenen.
Bibliotheekouders:
Ook onze bibliotheekouders willen wij hartelijk
danken voor hun inzet. Elke woensdagochtend zijn zij
druk in weer met onze leerlingen en het
leesonderwijs. Door hun geweldige inzet stijgt het
leesplezier en het leesniveau. Onze dank is groot!
Schoolapp:
Het HSV directieteam is op zoek naar een goede
schoolapp. I.v.m. de nieuwe privacywet, moet deze
app aan verschillende eisen voldoen. Zodra er een
keuze is gemaakt, wordt u op de hoogte gesteld
wanneer deze app in werking gaat.
Gezonde school:
Ons beleid is dat er bij ons op school gezond gegeten
en gedronken wordt. Met uitzonderingen van Feesten,
dan kan er wel eens iets zoets bij zitten. Wilt u dat uw
kind tijdens feesten géén zoetigheid krijgt, meld u dat
bij de leerkracht.
Fysio:
Deze week is de laatste keer fysio van dit schooljaar.

Zomervakantie:
De zomervakantie is van maandag 16 juli t/m vrijdag
24 augustus.
Wij willen iedereen een heerlijke en zonnige
zomervakantie toewensen.

Wij zien elkaar weer op maandag 27 augustus.

Team IVIO.

