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 Personeel: 
Meester Patrick is afgelopen maandag geopereerd. Alles is goed gegaan en hij mocht dezelfde  
dag nog naar huis. 
Veel beterschap Patrick. Namens alle leerlingen, ouders en teamleden.  
De nieuwe website van Christi Goudriaan is www.achterdeduinencoaching.nl. Zij geeft op maandag 
Sociale Vaardigheidstraining. 
 

 Sint: 
Helaas ziet het Sintfeest er dit jaar anders uit dan normaal. Er komt wel een leuke intocht buiten, maar het 
Sintfeest in de gymzaal kan helaas niet doorgaan. 
Sinterklaas brengt wel in alle groepen een bezoek. De oudere leerlingen maken surprises.  
U krijgt later meer informatie. 
 

 Schoolzwemmen: 
Het schoolzwemmen is tijdelijk gestopt. Zodra wij weer groen licht krijgen, stellen wij u op de hoogte. 
 

 Kijkmiddag: 
De kijkmiddag op donderdag 12 november gaat niet door. 
 

 Oudergesprekken: 
In deze lastige periode missen wij het “live” contact met de ouders en instanties enorm. Hopelijk kunnen 
we over een tijdje weer iedereen gewoon op school uitnodigen. 
De afgelopen weken hebben bijna alle oudergesprekken (telefonisch) plaatsgevonden. De gesprekken zijn 
goed verlopen en alle ouders waren positief over hoe wij de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. 
Wij zien, ondanks alle aanpassingen, blije leerlingen die gemotiveerd zijn en veel plezier op school 
hebben.  
Eén van de reacties van een ouder willen wij graag met u delen: 
 
“ Allereerst wil ik u heel erg bedanken. Ga vooral door met het goede werk. Bedankt dat je zo'n goede 
leerkracht bent voor mijn zoon. Als moeder weet ik dat perfecte leraren moeilijk te vinden zijn, maar ik heb 
het geluk dat jij de leerkracht bent van mijn zoon. Bedankt voor de liefde, zorg en onderwijs die je elke dag 
aan mijn zoon geeft”. 
 
Wij waarderen deze woorden enorm! 
 
 
Wij wensen u, ondanks alle maatregelen, alvast hele fijne feestdagen en een gezond 2021! 
 

 
 
Team IVIO. 
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