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Nieuwsbrief februari – maart 2020 
 

 

                                  AGENDA 
                    
                 
                         Rapportgesprekken 
                        3 februari – 14 februari 
 
                          Voorjaarsvakantie         
       Maandag 24 februari – vrijdag 28 februari 
 
 
                               Cultuurweek 
                          17 t/m 21 februari 
                     
                                Kunstweek 
                              2 t/m 6 maart 
 
                     Ontruimingsoefening 
                                13 maart 
  
                              Kijkmiddag  
                                16 maart 
 
 
                      Studiedag personeel 
                                25 maart 
 
                                                                           
------------------------------------------------------------------------ 
                           Jarig personeel   
 
5 februari:     Marjolein de Vries 
6 februari:     juf Jessie  
14 februari:   juf Tessa 
20 maart:       juf Eva 
28 maart:       juf Michelle                                
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personeel 
Gelukkig gaat het weer beter met juf Jessie en juf Tineke. 
Zij komen een aantal ochtenden in de week werken. 
Onze logopediste Myra is gestart na haar 
zwangerschapsverlof. Zij gaat twee dagen werken, op 
dinsdag en donderdag. Haar vervangster Marissa Breukel 
werkt op de maandag en woensdag. 
 
Vervanging ziek leerkrachten en/of onderwijsassistenten 
Zoals u weet is het onmogelijk om invallers te krijgen. 
Gelukkig zijn er leerkrachten die op hun vrije dag extra 
komen werken, zodat het leerprogramma 
doorgang heeft. In andere gevallen nemen 
onze geweldige onderwijsassistentes het 
stokje over van de leerkrachten. Zij weten  
precies hoe het reilt en zeilt in een groep.  
In uiterste nood verdelen wij de leerlingen over de 
groepen of sturen wij ze naar huis. Gelukkig is dit nog 
niet voorgekomen. Mocht dit toch het geval zijn, vragen 
wij om uw begrip.  
 
Nieuwe leerlingen 
Wij heten Yeslynne, Hugo en Dailey van harte welkom op 
onze school. Zij zijn in januari gestart. Afgelopen week 
zijn Rebaz en Hadija bij ons op school gekomen en 
binnenkort starten ook Milan en Favor. 
Wij wensen deze leerlingen en ouders een fijne en 
leerzame tijd toe. 
 
Onderzoeken schoolverlaters 
Onze schoolverlaters hebben heel hard hun beste 
gedaan met de onderzoeken. En de resultaten zijn 
geweldig. Zij stromen allemaal hoger uit dan werd 
verwacht. Knappe schoolverlaters en hun ouders, 
nogmaals van harte gefeliciteerd met de mooie 
resultaten. 
Tijdens de schoolverlatersgesprekken werd het team 
door alle ouders bedankt voor de goede en liefdevolle 
begeleiding van de afgelopen jaren.  
Dank u wel voor de mooie complimenten.  
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Toetsen en rapporten 
Inmiddels hebben we alle toetsen gedaan en zijn de 
leerkrachten de rapporten aan het schrijven. 
U krijgt binnenkort een uitnodiging voor het 
rapportgesprek. 
 
Studiedagen 
De leerkrachten hebben een training van ZIEN van 
ParnaSsys gevolgd. Met dit programma wordt de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd. Het is de 
bedoeling dat wij het komende jaar met dit programma 
aan de slag gaan. 
Daarnaast hebben de leerkrachten een 
informatiebijeenkomst over IPC (= thematisch werken) 
gevolgd. Het was een inspirerende middag. Wij krijgen 
daar meer trainingen over. U krijgt daar in een later 
stadium meer informatie over. 
Juf Tineke gaat de opleiding Coördinator IPC volgen. 
 
Op 12 februari heeft het team een training gekregen: 
”Hoe om te gaan met Social Media binnen het 
onderwijs?”. Deze training werd gedaan door een 
specialist van het HCO. 
 
Verkleedfeest 
Op 18 februari (op de evenementen kalender staat 19/2) 
hebben wij ons jaarlijkse verkleedfeest.  De kinderen 
mogen dan verkleed op school komen. Zwaarden, 
messen, geweren … zijn NIET toegestaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra informatie heeft u inmiddels ontvangen! 
 
 

 
Kunst- en cultuurweken 
Na de voorjaarsvakantie starten de kunst- en 
cultuurweken. In de groepen zal er aan verschillende 
thema’s gewerkt worden. 
 
Kijkmiddag 
Op 16 maart is er weer een kijkmiddag. Vanaf 14.30 uur 
bent u van harte welkom. 
In alle groepen wordt er hard gewerkt aan verschillende 
thema’s. De leerlingen vinden het leuk om alles te laten 
zien en om over de thema’s te vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Voorjaarsvakantie: 24 – 28 februari. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Team IVIO.      
 
 
 
 
 
 
 
                

      


