Beste ouder(s) / verzorger(s)
Voor u ligt de nieuwsbrief Herfstvakantie 2017. Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte van wat er binnen en buiten school plaats vindt.
De eerste periode van het schooljaar is al weer voorbij. Wij hopen van harte dat onze leerlingen al zijn
gewend aan de veranderingen binnen hun school en dat de nog komende veranderingen voor weinig
onrust zullen zorgen. Mocht het zijn dat u ervaart dat uw zoon/dochter/pupil toch last heeft van de
aanstaande veranderingen of onduidelijkheden laat ons dat dan a.u.b. weten.

Algemene ouderavond 2017:
Op 12 september jl. vond de jaarlijkse algemene ouderavond plaats. Aan het begin van de avond was
er aandacht voor enkele algemene onderwerpen en korte informatie over de verhuizing naar het
gebouw aan het Frans van de Laarplein. We zullen u zo veel als mogelijk op de hoogte houden via de
nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen. Vervolgens was er informatie uit de klassen.
De opkomst van de avond was positief. Bij het algemene gedeelte is er gebruik gemaakt van een
PowerPointpresentatie. Deze presentatie kunt u terug vinden op onze website: www.ivoo.eu bij laatste
nieuws.

Schoolveiligheid:
Zoals u wellicht weet, neemt onze school in het kader van de convenant schoolveiligheid MaastrichtHeuvelland deel aan de externe audit schoolveiligheid van Bureau Credo. De audit is er op gericht om
na te gaan in hoeverre de school zich het kader schoolveiligheid Maastricht- Heuvelland eigen heeft
gemaakt en daarmee de veiligheid voor leerlingen, personeel en bezoekers vorm geeft. Doel van deze
audit is het verkrijgen van het Certificaat schoolveiligheid Maastricht- Heuvelland’.
Deze audit zal plaats vinden op 20 november 2017.
Tijdens deze audit zullen er ook gesprekken plaats vinden met ouders en leerlingen.
Tevredenheidsonderzoek
Na de herfst vakantie zal er wederom een tevredenheidsonderzoek plaats vinden voor ouders en
leerlingen. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd. De leerlingen zullen dit onderzoek op
school invullen.
Ontruimingsoefening :
Maandag 9 oktober 2017 hebben we binnen school een ontruimingsoefening gehad. In de ochtend ging
het ontruimingsalarm af. Alle leerlingen deden precies wat van hen verwacht wordt op zo’n moment:
rustig naar buiten lopen, oversteken bij de brigadiers en op de parkeerplaats per klas in een parkeervak
gaan staan. We kunnen dus weer spreken van een geslaagde oefening. De BHV’ers gaan deze
oefening wederom evalueren.

Verhuizing IvOO VSO AD
De verhuizing naar de nieuwe locatie laat nog even op zich wachten. De exacte datum is nog altijd niet
duidelijk. De werkzaamheden zoals aanleg wifi netwerk en schilderwerk zijn onlangs gestart
Zodra wij de datum weten zullen we u hier uiteraard nader over informeren. Indien uw
zoon/dochter/pupil recht heeft op leerling vervoer zullen we vanuit school er voor zorgen dat de
desbetreffende gemeente zal worden geïnformeerd over deze wijziging. Mocht u recht hebben op
leerlingenvervoer maar hebt u dit in verband met de huidige omstandigheden nog niet aangevraagd
dan dient u eerst zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Wij helpen u daar graag bij.

Uitreiking IvIO Certificaten 2017
In het voorjaar van 2017 hebben weer verschillende leerlingen deelgenomen aan de IvIO-examens.
Voor de geslaagden organiseren wij op 21 november 2017 een IvIO uitreiking. Meer informatie volgt na
de herfstvakantie.
Verder willen wij jullie alvast een fijne herfstvakantie wensen.
met vriendelijke groet,
team IvOO-VSO AD
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