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Nieuwsbrief november – december 2018

AGENDA
5 – 16 november
Oudergesprekken
8 november
Kijkmiddag
9 november
NIO schoolverlaters
22 november
Drempelonderzoek schoolverlaters
*****
5 december
Sintviering
20 december
Kerstfeest
21 december zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij!

Kerstvakantie: 24 december – 4 januari
*****
14 t/m 25 januari
Toetsweken
31 januari
Studiedag personeel;
leerlingen zijn vrij!
---------------------------------Jarig personeel
23 november: juf Mandy
20 december: juf Serena
28 december: juf Lisa
29 december: juf Anne-Marie
09 januari: juf José

Personeel:
- Met veel blijdschap kunnen wij u vertellen
dat juf Michelle is bevallen van een zoon: Gijs.
- Onze conciërge, juf Monique, is gestart met reintegreren. Zij werkt nu maandag- woensdag- en vrijdag
ochtend. Wij zijn heel blij dat zij weer terug is op het IVIO.
Daarnaast willen wij juf Els heel hartelijk bedanken voor
haar geweldige inzet: zij heeft naast haar functie als
onderwijsassistent alle conciërgetaken overgenomen.
Petje af voor juf Els!
- Helaas gaat juf Laura ons per 1 december verlaten. Na
18 jaar met veel plezier en grote inzet op het IVIO
gewerkt te hebben, gaat zij nu op een school dichtbij huis
werken. Geen files meer…! Wij wensen haar heel veel
plezier met deze nieuwe uitdaging! Heel hartelijk dank
voor je geweldige inzet en betrokkenheid bij de
leerlingen van het IVIO.
Alle leerlingen, ouders en collega’s gaan je
Heel erg missen!

Afscheidsfeest juf Laura:
Op 29 november vieren wij het afscheid van juf Laura. Wij
willen haar als dank op verschillende manieren in het
zonnetje zetten.
Met alle leerlingen gaan wij naar de gymzaal. Iedere
groep heeft een verassing voor haar. Die middag krijgt zij
ook een leuk cadeau aangeboden. ’s Avonds gaan wij met
het hele team naar een restaurant en krijgt zij een
etentje aangeboden.
Schoolverlaters:
Inmiddels hebben de schoolverlatersonderzoeken plaats
gevonden. In januari krijgen wij de resultaten te horen en
volgen de schooladviezen. Deze worden met de
leerlingen en de ouders besproken.
Presentatie “Droomweg” van KOO:
Afgelopen week hebben de twee MB groepen en de twee
BB groepen workshops gehad van leerkrachten van KOO
(voorheen Koorenhuis). Zij kregen een workshop Dans,
Muziek, Drama en Beeldende vorming. Afgelopen
vrijdagmiddag kregen de ouders en de leerlingen van de
beide groepen te zien wat ze in deze workshops gedaan
hebben.

In februari volgen de overige 10 lessen op school.
De kinderen kunnen dan kiezen welke workshop zij het
leukst vonden.
Wij zijn erg blij dat wij met deze pilot mee mogen
doen!

Ouderraad en ouderhulp:
Ook dit jaar hebben heel veel ouders zich opgegeven.
Namens het hele team heel hartelijk dank.
Hoofdluis:
Na alle vakanties worden de kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Wilt u thuis ook uw kind regelmatig met een
luizenkam kammen? Hartelijk dank hiervoor!
Leerlingenraad:
Deze maand gaan we weer vergaderen met de
leerlingenraad. Dit zijn leerlingen uit de BB groepen die
zich daarvoor hebben opgegeven. Zij zijn de
woordvoerders van hun klasgenoten. Zij denken mee
over allerlei onderwerpen wat betreft school.

Toetsweken januari 2019:
Op 14 januari 2019 gaan de toetsweken weer starten.
Eind januari/ begin februari wordt u uitgenodigd om de
voortgang van uw kind te bespreken.
Studiedag:
Op 31 januari heeft het personeel weer een studiedag. Zij
zullen de laatste ontwikkelingen over TOS (Taal
Ontwikkelings Stoornis) te horen krijgen.
Daarnaast gaan wij aan de slag voor de Inspectie van
Onderwijs. De bezoeken zijn gewijzigd. De inspecteur
heeft eerst een afspraak met de Bestuurder over alle HSV
vestigingen.
Concapps:
Concapps is een ouderapp. Deze is inmiddels, na een
aantal aanpassingen, gevuld. De app gaat Stichtingsbreed
in januari 2019 van start. Wij vieren dan ook een “Appie
Newyear” met alle vestigingen.
Laatste schooldag:
Op vrijdag 21 december zijn alle leerlingen van alle HSV
locaties om 12.30 uur vrij!

Sinterklaas:
Op 5 december vieren wij ons
Sinterklaasfeest. Het wordt een
gezellig feest in de gymzaal. U
krijgt hier nog informatie over.
De leerlingen van de BB groepen
maken een surprise.
Kerstbrunch:
op 20 december vieren wij het Kerstfeest. ‘ s Morgens
staan de vuurkorven en de muziek klaar en worden de
leerlingen en ouders getrakteerd op een lekkere kop
warme chocolademelk. Daarna gaan de leerlingen naar
hun klas en ’s middag toveren we de gymzaal om tot
het IVIO-Kerst-restaurant. Daar maken we een lopend
buffet.
Bij deze willen wij aan alle ouders een oproep doen of
zij weer voor lekkere hapjes willen zorgen! U krijgt nog
nadere info hierover.

Team IVIO.

