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Nieuwsbrief augustus-september-oktober 2018

AGENDA
27 augustus – 7 september
Vriendenproject
12 september
Staking Onderwijspersoneel
17 september
Studiedag personeel
18 september
Prinsjesdag
25 september
Ouderavond
26 september
Winkelproject
1 - 12 oktober
Kinderboekenweek
22 - 26 oktober
Herfstvakantie
---------------------------------Jarig personeel
23 september: Myriam (secretaresse)
15 oktober: Judith (Orthopedagoog)

Beste ouders, verzorgers,
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is goed begonnen.
Wij heten alle leerlingen en hun ouders van harte
welkom.
Er zijn veel nieuwe leerlingen gestart. Wij wensen hen
een fijne en leerzame tijd op het IVIO.

Personeel
Dit schooljaar zijn er vijf nieuwe personeelsleden
gestart:
- Carla Vermeulen: zij werkt op de maandag, dinsdag en
woensdag als groepsleerkracht in de OB oranje.
- Ilse Schoof: zij werkt op de maandag, dinsdag en
woensdag als groepsleerkracht in de MB groen.
- Anouk Herrema: zij werkt op de donderdag en vrijdag
in de MB groen.
- Tineke Vriesinga werkt op de dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag als groepsleerkracht in de BB rood,
als zwangerschapsvervanging voor Michelle Mostert.
- Tessa Meijer: zij werkt op de maandag, dinsdag en
donderdag als onderwijsassistent de OB oranje.
Wij zijn erg blij met onze nieuwe collega’s. wij wensen
hen een geweldige tijd op het IVIO.
Ouderavond
Wij nodigen u van harte uit voor de algemene
ouderavond. Deze vindt plaats op dinsdag 25 september
van 19.30 – 21.00 uur.
Tuin
De tuinmannen hebben in de vakantie de tuin
onkruidvrij gemaakt. Op woensdagochtend wordt de
tuin door een aantal enthousiaste leerlingen en
leerkrachten onderhouden. Mocht u willen komen
helpen; wij kunnen uw hulp goed gebruiken.
Ook willen wij weer bloembollen in de schooltuin
planten.
Oproep: wilt u uw kind een aantal bloembollen mee
geven naar school? Hartelijk dank!
Uitbreiding 6e groep
Doordat wij zoveel aanmeldingen van nieuwe leerlingen
hebben gekregen, zijn wij gestart met een 6e groep.
Namelijk:
OB geel (functioneringsniveau 1+2)
OB oranje (functioneringsniveau 3+4)
MB groen (functioneringsniveau 3+4+5)
MB paars (functioneringsniveau 4+5+6)
BB blauw (functioneringsniveau 5+6+7)
BB rood (functioneringsniveau 6+7+8)
In de minischoolgids staat dit helaas verkeerd gemeld.

Stagiaires
Wij hebben dit jaar stagiaires van het ROC Mondriaan,
Haagse Hogeschool, ID college en Fontys.
Wij zijn erg blij met hun inzet en wensen hen een
prettige stageperiode.
Parkeren
We vragen u wederom of u uw auto NIET voor de school
wilt parkeren. Iedereen parkeert zijn auto op de Laan
van Poot of Nachtegaallaan.
Zet uw auto a.u.b. NIET op de hoeken, maar op de
parkeerplaatsen. Ook wanneer u uw kind alleen maar
afzet.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Ouderhulp
U heeft inmiddels een brief met invulstrookje voor
ouderhulp gekregen. Hopelijk kunt u ons helpen bij
allerlei activiteiten. Zonder uw hulp kunnen bepaalde
activiteiten niet doorgaan.
Schoolgids
U heeft inmiddels de mini schoolgids ontvangen. de
uitgebreide schoolgids, met de laatste wijzigingen, staat
binnenkort op onze website.
Ooievaarspas
Aan de ouders waarvan hun kind een ooievaarspas
heeft, verzoeken wij langs te komen op school om de
pas door de paslezer te halen voor tegemoetkoming in
de ouderbijdrage. Doet u dat niet krijgt de school geen
tegemoetkoming en zal het hele bedrag van € 100,- voor
eigen rekening zijn.
Schoolfotograaf
Op 9 oktober komt de schoolfotograaf.

Team IVIO.

