Afscheid Marc na ruim 10
jaar fantastische
samenwerking.
Wij staan stil bij het vertrek van de
medewerker die al ruim 10 jaar met ons fijn
heeft samengewerkt. Marc, jij hebt alles, wat
we doen en waar we nu staan met ons
meegemaakt. Je bent van grote waarde voor
ons geweest en we hebben jou een super fijne
collega gevonden. Je hebt nu een nieuwe
uitdaging in het onderwijs en hier ga je
leerlingen lesgeven die extra ondersteuning
nodig hebben. Je hebt ons verteld over je
passie en wij merkten op dat dit ook ook echt
bij jou past. Wij wensen jou veel succes en
zullen je bij IOB erg missen!

Kwaliteitskeurmerk IOB
Na twee jaar heeft IOB het HKZ (kleine
organisaties) traject doorlopen en succesvol
afgerond! Dit houdt in dat wij op de goede
weg zitten en dat we goede zorg leveren aan
onze cliënten. Natuurlijk zullen wij blijven
zoeken naar ontwikkelingspunten om verder
te blijven groeien en te verbeteren.
Heeft u tips of aanbevelingen? Deze zijn
voor ons waardevol en wij gaan altijd met u
in gesprek. Stuurt u deze naar info@iob.nu
Onze speerpunten voor de aankomende
jaren hebben wij weer helder op de kaart.

De winnaar van de vorige
prijsvraag.
In onze laatste uitgave van de nieuwsbrief
zat een prijsvraag. Deze is veelvuldig
beantwoord, wat wij natuurlijk heel leuk
vinden! De gelote winnaar van de prijsvraag
heeft een waardbon van €15,- gewonnen van
De Chocotheek in Heiloo. Geniet ervan!

IOB wenst u een fijne
Koningsdag toe!

Welkom Ina!
Wij verwelkomen onze nieuwste aanwinst en
versterking van ons team, Ina. Van harte
welkom! Ina begeleidt op dindag en zaterdag
cliënten van IOB. Wij zullen meer informatie
over haar op onze website plaatsen.
https://www.iob.nu/pages/ina

Moederdagtips
Hier volgen een aantal tips voor Moederdag
om haar even in het zonnetje te zetten:
Schrijf een mooi gedicht. Vooral
complimenten doen het goed!
Koop een mooi cadeau! Helaas deze
week nog op afspraak tenzij je een
lekker luchtje koopt bij de drogisterij
Koffie met ontbijt op bed maakt
moeders intens gelukkig. (Niet erg
onbelangrijk, laat haar wel eerst een
beetje uitslapen!)
Iets van klei. Een schaaltje of
abstracte kunst. Het maakt niet uit
want het ziet er allemaal hetzelfde uit
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