
 

Nieuwsbrief 22-01-2020  

 

De Dalen 1, 1945 NC, Beverwijk 
W: www.ikc-ijmond.nl T: 0251-256070  

In deze nieuwsbrief 
- Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. 
- Ouderbijdrage 
- De MR zoekt ouders 
- Weer terug van zwangerschaps- en bevallingverlof 
- Ingezonden stukken 

• Workshops JGZ Kennemerland 
• Team sportservice Kennemerland 

 
 
Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. 
Zoals u in de media heeft kunnen lezen is op donderdag 30 en  
Vrijdag 31 januari a.s. een landelijke staking in het onderwijs. 
 
Ook wij, van het IKC IJmond, nemen hieraan deel. De kinderen zijn 
beiden dagen dus vrij. Wij begrijpen dat dit voor u als ouder/ 
verzorger organisatorisch lastig is, echter de reden waarom er  
gestaakt wordt is uiteindelijk in het belang van de kinderen om  
kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. 
 
Ouderbijdrage 
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Antonius hebben al een brief ontvangen 
i.v.m. de ouderbijdrage.  
 
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Zeearend ont- 
vangen een dezer dagen een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Deze 
brief ontvangt u namens de Aloysiusstichting, waar wij per 1 januari jl. deel van uitmaken. 
 
De MR zoekt ouders 
De MR zoekt nieuwe ouders die het leuk en interessant vinden om over zaken mee te 
denken en mee te praten aangaande het IKC Beverwijk. En bent u voor een langere periode 
(schooljaren) beschikbaar? Dan hoort de MR dit graag. U kunt zich aanmelden bij 
irma.groen@aloysiusstichting.nl  
 

 
 

 
Geplande evenementen 
13-01-2020 t/m 31-01-2020 
CITO toetsweken. 
 
5-2-2020 
Administratiedag – alle 
leerlingen zijn vrij. 
 
17-02-2020 t/m 21-02-2020 
Voorjaarsvakantie 

 
 
 
 



De eerstvolgende MR vergadering is op 4 februari a.s. om 19:00 uur op het IKC. Deze 
vergadering is openbaar. Wilt u erbij zijn, meldt u zich dan van te voren even aan via 
irma.groen@aloysiusstichting.nl  
 
Weer terug van zwangerschaps- en bevallingsverlof 
Sinds vorige week zijn juf Sarah en juf Maaike weer terug na hun 
verlof.  
 
Juf Maaike staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 5. 
Juf Sarah is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. Zij is 
naast Michel Dalmolen de locatiecoördinator. 
 
Vanaf begin februari Is juf Amber ook weer terug na haar verlof. 
  



 
Ingezonden stukken: 
 
Workshop Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Teamsportservice Kennemerland 
 

 


