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Nieuwsbrief november – december 2020 
 

 

                                  AGENDA 
                                
                              2 november 
                     Ontruimingsoefening                    
 
                          Vanaf 26 oktober 
                         Oudergesprekken           
 
                             20 november 
                       Studiedag personeel 
 
                              4 december 
                          Sinterklaasfeest 
 
                             17 december 
                              Kerstfeest 
 
 
 18 december zijn de leerlingen om  12.30 uur vrij! 
         

 
            Kerstvakantie: 21 december – 1 januari 
                                  ***** 
                          
 
                ---------------------------------- 
                            Jarig personeel           
             
                    23 november: juf Mandy 
                    20 december: juf Serena 
                    28 december: juf Lisa 
                    29 decembe: juf Anne-Marie 

 
 

 
Personeel: 
Helaas hadden een aantal personeelsleden de afgelopen 
weken corona gerelateerde klachten. Zij hebben een test 
laten doen en moesten thuis blijven totdat de uitslag 
bekend was. Gelukkig waren zij allemaal negatief getest. 
Wij proberen de opvang zoveel mogelijk intern op te 
lossen. Dit lukt niet altijd en zijn dan genoodzaakt een 
klas naar huis te sturen. 
Hartelijk dank voor uw begrip. 
 
Corona maatregelen: 
Na de persconferentie van 13 oktober blijven dezelfde 
maatregelen van kracht. Deze zijn te lezen op onze 
website. 
Mochten er veranderingen in komen, dan wordt u op de 
hoogte gebracht. 
 
Schoolverlaters: 
In november gaan onze schoolverlaters de 
schoolverlatersonderzoeken doen.  
Wij wensen hen heel veel succes! 
Zet hem op! 
In januari krijgen wij de resultaten te horen en volgen de 
schooladviezen. Deze worden met de leerlingen en hun 
ouders besproken. 
 
Presentatie “Droomweg” van KOO: 
Voor de vakantie hebben leerlingen de workshop 
Beeldend van KOO gevolgd. Door de gevolgen van het 
Coronavirus kon de cursus Dans niet doorgaan. Na de 
zomervakantie is de cursus Dans gelukkig toch van start 
gegaan. Op 11 november zou het Festival GAAF 
plaatsvinden, maar helaas gaat dit voorlopig niet door 
i.v.m. de Coronamaatregelen. 
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Studiedag: 
Op 20 november heeft het personeel weer een 
studiedag. Wij gaan die dag met de nieuwe 
rekenmethode Alles telt Q en met ParnasSys aan de 
slag. 
 
Pauzehap: 
Wij willen graag een gezonde school zijn. Wilt u daarom 
geen chips, verwenbroodjes en/of snoep meegeven! 
Daarnaast verzoeken wij u dringend geen frisdrank mee 
te geven, maar melk, thee of een beker voor water. 
Wij geven u een lijst met suggesties mee. Deze is 
samengesteld door een diëtiste en uit de lijst van de 
schijf van vijf gehaald. 
Mocht uw kind medische problemen hebben wat 
betreft eten en drinken, bespreek dit dan met de 
leerkracht. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Sinterklaas:  
Op 4 december vieren wij ons 
Sinterklaasfeest. Het wordt dit 
jaar geen feest in de gymzaal.  
U krijgt hier nog informatie over.  
De leerlingen van Blauw en  
Rood maken een surprise. 
 
Kerstbrunch: 
Op 17 december vieren wij het Kerstfeest. ‘ s Morgens 
staan de vuurkorven en de muziek klaar en worden de 
leerlingen getrakteerd op een lekkere kop warme 
chocolademelk. Daarna gaan de leerlingen naar hun 
klas en ’s middag toveren we de klassen om tot een 
Kerst-restaurant. Daar maken we een lopend buffet.  
Bij deze willen wij aan alle ouders een oproep doen of 
zij weer voor hapjes willen zorgen! U krijgt nog nadere 
info hierover. 
 

 
 
Laatste schooldag: 
Op vrijdag 18 december zijn de leerlingen van alle HSV 
locaties om 12.30 uur vrij! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Team IVIO. 

 


