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Nieuwsbrief september – oktober 2022 

 

                                  AGENDA 
                                
                             Vriendenproject 
                     29 augustus – 9 september 
 
                                Survival dag 
                               9 september 
 
                        Studiedag personeel 
                              19 september 
 
                                Prinsjesdag 
                               20 september 
                                                                 
                              Herfstvakantie 
                             24 - 28 oktober 
                  ---------------------------------- 
 
                            Jarig personeel 
 
17 september: Anita van Veelen (rood) 
23 september: Myriam Schoenaers(secretaresse) 
      

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Nogmaals heten wij alle leerlingen en hun ouder(s) van 
harte welkom. Wij hopen dat iedereen een fijne 
vakantie heeft gehad.  
Er zijn weer veel nieuwe leerlingen gestart. Wij wensen 
hen een fijne en leerzame tijd op het IVIO. 
 
 
 
 
 
 
Ouderavond: 
De algemene informatieavond is dinsdag 13 september. 
U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen. 
Paars: 18.30 – 19. 30 uur 
Overige groepen: 19.00 – 20.00 uur 
 
Stagiaires: 
Wij hebben dit schooljaar stagiaires van ROC 
Mondriaan. Zij zijn vorige week gestart. Wij zijn erg blij 
met hun inzet en wensen hun een fijne en leerzame 
stageperiode. 

 
Schoolgids: 
Deze week  ontvangt u de minischoolgids. De 
uitgebreide schoolgids, met de laatste wijzigingen, 
komt op onze website. 
 
Ouderhulp: 
U ontvangt een formulier met invulstrookje voor 
ouderhulp. Hopelijk kunt u ons helpen bij allerlei 
activiteiten. Zonder uw hulp kunnen bepaalde 
activiteiten niet doorgaan. 
 
Luizen: 
Er is weer hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw kind 
regelmatig controleren! 
 
Communicatielijnen: 
Wanneer u vragen heeft over school, dan vragen wij u 
niet naar school te bellen, maar een mailtje te sturen 
naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht belt u 
terug. Kan de leerkracht geen antwoord op uw vraag 
geven, dan wordt de Intern Begeleider en/of de 
directeur ingeschakeld. 
 
Studiedag: 
Op maandag 19 september zijn de leerlingen vrij omdat 
de leerkrachten een studiedag hebben. 
 
Survival dag: 
Vrijdag 9 september is er geen judo.  
De leerlingen uit Rood en een aantal leerlingen uit 
Blauw, de schoolverlaters, hebben die dag een survival 
dag. 
 
Cito leerlingvolgsysteem: 
Dit jaar starten wij met het vernieuwde Cito 
leerlingvolgsysteem “Leerling in beeld”.  Tijdens de 
toetsweken werken wij hier mee. Het team moet 
hiervoor een training volgen. Dit kan alleen gepland 
worden vanuit Cito op dinsdag 10 januari 2023. De 
kinderen zijn dan vrij. Wij zijn ons ervan bewust dat dit 
geen handige datum is zo kort na de Kerstvakantie, 
maar het kan niet anders. 
 
 
 
 
Team IVIO. 
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