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Nieuwsbrief december 2022  
 

 

                                   
                                AGENDA 
                                
                              5 december 
                          Sinterklaasfeest 
 
                            20 december 
                              Kerstfeest 
 
 
         

 
            Kerstvakantie: 23 december – 6 januari 
                                  ***** 
                          
                ---------------------------------- 
                            Jarig personeel           
             
                    10 november: juf Mirjam 
                    20 december: juf Serena 
                    28 december: juf Lisa 
                    29 december: juf Anne-Marie 

 
Personeel: 
Juf Ria Keus is alweer helemaal gesetteld in groep 
Oranje, waar zij werkt op de maandag en de dinsdag.  
Juf Anoek gaat per 1 december helaas onze school 
verlaten. Wij zullen haar missen en de kinderen ook! 
Gelukkig hebben wij per 1 januari een ervaren 
leerkracht gevonden ter vervanging. Juf Desirée heeft 
ervaring in vele type onderwijs. De kinderen hebben al 
een dagje kennis met haar kunnen maken. Juf Desirée  
gaat werken op de maandag, donderdag en vrijdag.  
 
Onze collega Patrick van Vliet is aan het herstellen van 
zijn hartinfarct. Hij moet het heel rustig aan doen. De 
kinderen van alle groepen hebben mooie knutsels voor 
hem gemaakt!  

 
Schoolverlaters: 
In november hebben onze schoolverlaters de 
schoolverlatersonderzoeken doen.  
In januari krijgen wij de resultaten te horen en volgen de 
schooladviezen. Deze worden met de leerlingen en hun 
ouders besproken. 
 
Studiedag: 
Op 10 januari 2023 heeft het personeel een 
studiedag.  Wij gaan die dag met het nieuwe 
leerlingvolgsysteem van cito “Leerling in Beeld” aan de 
slag. 
 
Sinterklaas:  
Op 5 december vieren wij ons 
Sinterklaasfeest. Het wordt dit 
jaar geen feest in de gymzaal.  
‘s Morgens halen wij wel Sint en  
Piet binnen op het schoolplein. Vervolgens brengen Sint 
en Piet een bezoek aan elke groep. 
De leerlingen van Blauw en  
Rood maken een surprise. Die dag zijn de kinderen om 
12.30 uur vrij. 
 
Kerstbrunch: 
Op 20 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 donderdag 22 december zijn de leerlingen van alle 
HSV locaties om 12.30 uur vrij en begint de 
Kerstvakantie! 
 
Wij wensen u alvast 
 
 
 
 
                               Team IVIO. 
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