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Nieuwsbrief februari – maart 2022

                                  AGENDA
                   
                
                         Rapportgesprekken
                               7 – 18 februari

                          Voorjaarsvakantie        
                       28 februari – 4 maart

                               Cultuurweek
                             21 – 25 februari
                    
                                Kunstweek
                               7 – 11 maart
                              
                     Ontruimingsoefening
                         Vrijdag 18 maart 

                       Lenteprojectweek
                           21 – 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
Wij zijn blij dat wij binnenkort 3 nieuwe 
onderwijsassistenten te mogen ontvangen. Vanaf 14 
februari start Mike Degenaars in de Bovenbouw voor 2 
dagen. Op 7 maart start Miriam Plevier in de 
middenbouw voor 4 dagen en op 1 april start Wendy 
Toet in de middenbouw voor 3 dagen.
Helaas gaan wij per 1 april afscheid nemen van juf Tineke 
Vriesinga van groep Blauw. Wij hopen dat het in deze 
moeilijke tijd, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, het 
ons lukt een leerkracht te vinden voor bovenbouw 
blauw.

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die een baan 
zoekt in het Speciaal Basisonderwijs, wij zoeken iemand 
voor 3 á 5 dagen in de week.

Corona
Wij zijn blij dat wij na de kerstvakantie weer zijn gestart 
met lesgeven op school. We merken wel dat de kinderen 
regelmatig niet op school zijn vanwege besmetting met 
corona. Af en toe moeten wij ook een klas naar huis 
sturen omdat de leerkracht thuis moet blijven vanwege 
corona. Gelukkig komt dit niet veel voor. Laten we 
kopen dat dit zo blijft.

Nieuwe leerlingen
Na de Herfstvakantie en de Kerstvakantie zijn er weer 
een aantal nieuwe leerlingen op het IVIO gestart. 
Wij heten Layla, Anouar, Sami, Benjamin, Milan en 
Aaliyah van harte welkom op onze school. Binnenkort 
verwachten wij ook Malika bij ons op school te mogen 
verwelkomen.
Wij wensen deze leerlingen en ouders een fijne en 
leerzame tijd toe.

Schoolbezoeken
Wat zo leuk is aan onze locatie, we krijgen 
regelmatig bezoek van een buizerd, 
eekhoorntjes, allerlei kleine vogeltjes 
en sinds kort ook een vos. Zo leuk!
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Onderzoeken schoolverlaters
Onze schoolverlaters hebben heel hard hun beste 
gedaan met de onderzoeken. En de resultaten zijn heel 
goed. Knappe schoolverlaters en hun ouders, nogmaals 
van harte gefeliciteerd met de mooie resultaten.
Tijdens de schoolverlatersgesprekken werd wederom het 
team door alle ouders bedankt voor de 
goede en liefdevolle begeleiding van de
afgelopen jaren. 
Dank u wel voor de mooie 
complimenten. 

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
Afgelopen studiedag hebben de leerkrachten een 
training van ParnasSys gevolgd. Dit is ons programma 
waar wij alle gegevens en hun ontwikkeling van de 
leerlingen in vastleggen. We hebben nu geleerd hoe we 
met deze gegevens de doelen kunnen vastleggen van 
onze leerlingen.

Chromebook ’s
Deze week zijn 30 nieuwe Chromebook door de vader 
van Scott via zijn bedrijf geleverd.
Wij zijn hier heel blij mee. Binnenkort komen er nog 
meer, zodat elk kind een Chromebook heeft.

KOO
Dinsdag 8 Februari is het na een half jaar alweer de 
laatste dansles voor elke groep. Deze lessen werden 
gegeven door een professionele dansleerkracht van 
Kunstonderwijs KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) 
Rozemarijn Prins.
De week daarop beginnen de lessen Beeldende vorming 
van KOO, gegeven door Ellen Enthoven.

Kunst- en cultuurweek
In de week voor de voorjaarsvakantie start de 
cultuurweek en na de voorjaarsvakantie volgt de 
kunstweek.

Kijkmiddag
In het informatieboekje staat dat 21 maart een 
kijkmiddag is. Vanwege de aanhoudende 
coronamaatregelen gaat de kijkmiddag helaas niet door.

            Voorjaarsvakantie: 28 februari – 4 maart.

          Leerlingen zijn 25 februari om 12.30 uur vrij.

Team IVIO.     

    


