Nieuwsbrief 30 november 2018

Beste ouders en verzorgers,
Vannacht is de rommelpiet geweest en daarmee is het startsein voor
de feestmaand december alweer gegeven. De kleuters stonden
vanmorgen uit volle borst het Sinterklaas repertoire te zingen en
mochten daarna kijken hoe de klas was achtergelaten door de
rommelpieten. Dit was voor de allerjongsten best heel spannend en
zij waren blij dat pappa en/of mamma mee de klas in mochten om te
kijken of er ondanks de rommel toch nog iets in hun schoen gestopt
was. In de groepen 3 en 4 was het nog erger, daar waren de schoenen in de eerste instantie niet eens
te vinden of hingen aan het plafond of de kinderen werden met hun lege schoen in de hand via
briefjes van het kastje naar het muurtje gestuurd. Heel zielig allemaal… Uiteindelijk bleek dat er op
de Violier inderdaad geen stoute kinderen waren getuige het feit dat alle schoenen gevuld waren of
iedereen met een lege schoen toch een traktatie kreeg. Een hele opluchting…!!!
Wij vieren het Sinterklaasfeest dit jaar op 4 december. Wij hebben de afspraak met Sinterklaas en
met de Vlinder dat we om en om op 4 en 5 december de Goedheiligman uitnodigen. Hij kan veel
maar natuurlijk niet op twee plekken tegelijk zijn!!

Aanbod van de Euroscoop,

Vanmorgen kregen wij van mevrouw van Lieshout, moeder van Justin uit groep 4 het bericht dat de
Waddenvereniging een subsidie beschikbaar heeft gesteld om de prachtige en indrukwekkende film

WAD voor basisschoolleerlingen gratis toegankelijk te maken. Deze film is geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar.
Dat betekent dat wij met alle groepen vanaf groep 3 in een eigen filmzaal aanstaande
vrijdagmiddag 7 december naar deze film gaan.
We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind vrijdagmiddag uiterlijk 13.15 bij de Euroscoop
op het bovendek gebracht wordt. Als u uw kind met de auto brengt is de kiss and ride een uur gratis.
Dat geldt ook voor het ophalen om 15.15 uur. De film begint om 13.30 en duurt 90 minuten. Precies
kunnen we het niet zeggen maar we zullen ergens tussen 15.00 en 15.15 naar buiten komen.
We wijzen u erop dat er in de filmzaal niet gegeten of gedronken mag worden.
Als uw kind vrijdag overblijft kunt u het dan misschien regelen dat hij of
zij bij een vriendje of vriendinnetje kan eten en met de ouders heen en
terug kan rijden?
Per groep zouden wij graag 1 ouder als begeleider mee willen vragen die
tegelijkertijd de kinderen kan mee- en terug nemen die niet naar de
Euroscoop gebracht en gehaald kunnen worden.
We hebben er heel veel zin in en bedanken de moeder van Justin heel hartelijk dat zij bij het
uitzetten van dit aanbod het eerst aan de Violier heeft gedacht!

Juf Janna en groep 8
Juf Janna zal vanaf januari na de kerstvakantie niet meer op de
vrijdag de juf zijn van groep 8. Zij heeft een aanbod gekregen
om bij de Stichting Ponte haar expertise op het gebied van
meerbegaafde kinderen in te gaan zetten in een bredere
setting. Dat betekent dat zij minder uren gaat werken voor de
Violier.
Wel blijft Juf Janna op de donderdagen de Pallas Athena
groepen begeleiden. Zij werkt na de kerstvakantie dus alleen nog de donderdagen op de Violier.
Natuurlijk zijn we erg blij voor Janna en zijn we ook trots dat iemand uit ons team deze kans en de
waardering krijgt, nota bene in de laatste fase van haar werkzame leven! Aan de andere kijken we
bezorgd naar ieder uurtje dat we aan formatie kwijtraken met het oog op het lerarentekort.
Maar gelukkig weten we al vanaf het begin van het schooljaar dat er vanaf de kerstvakantie in groep
8 een Lio stagiaire ingezet wordt. Haar naam is Sandra en zij zal op de woensdag, donderdag en
vrijdag in de groep werken. Wij kennen Sandra al langer. Ze heeft 2 jaar geleden stage gelopen op de
Violier. We zijn blij dat zij voor haar Lio stage de Violier heeft gekozen. In een van de volgende
nieuwsbrieven zal ze uitgebreider aan u worden voorgesteld.

Sensitief Coachen Academy.
Een kindercoach waar wij incidenteel mee samenwerken Jolanda Riedijk heeft een online aanbod
ontwikkeld voor zowel ouders als leerkrachten en voor andere professionals die met kinderen
werken.
“Ben je als ouder, of professional op zoek naar meer kennis, verdieping of een specialisatie op het gebied van
gedrag van kinderen en jongeren en wil je handreikingen voor de dagelijkse praktijk, kijk dan eens rond in onze
webwinkel: https://sensitief-coachen-academy.nl/
De trainingen zijn online en kunnen in eigen tempo gevolgd worden. Ze zijn niet gratis helaas!

Theaterproductie Heksen
Ons is gevraagd om het volgende onder de aandacht van de kinderen en ouders te brengen.
Ieder jaar maken Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam gezamenlijk een
grote kerstproductie tezamen met vooral veel kinderen afkomstig uit Schiedam. De
eerste productie, Kleine Sofie en Lange Wapper, was een doorslaand succes en reden
genoeg om dit succes verder uit te bouwen. Afgelopen maandag is de officiële kickoff geweest van de tweede kerst-coproductie van het theaterspektakel De Heksen,
naar het gelijknamige boek van Roald Dahl. De Heksen is maar liefst zeven keer te
zien in Theater aan de Schie; van 15 tot en met 27 december 2018. Een productie
met meer dan 100 medewerkers. In deze Schiedamse kerstproductie vinden we het
heel belangrijk dat er zoveel mogelijk Schiedammers en met name kinderen
participeren aan de voorstelling.

Over De Heksen
De Heksen wordt gespeeld door Nico van der Knaap, Stefan Rokebrand, Anne Rats en Yorick Zwart. Naast deze
professionals spelen ook 20 amateurs en 45 kinderen uit Schiedam mee. Dit alles onder begeleiding van live
muziek van Nieuw Niks. De regie is in handen van Koen Wouterse. De voorstelling is voor iedereen vanaf 8 jaar.
Optochten
Net als met de voorstelling Hamlet is een Schiedammer willen we bij De Heksen een optocht organiseren
vanuit de stad naar het theater. Geïnspireerd op de vroegere heksenjachten zullen we vanuit verschillende
locaties in Schiedam met fakkels en lampionnen als groep naar Theater aan de Schie lopen. De voorstelling
begint dus eigenlijk al op straat.
Samenwerken
Graag gaan we met u als school de samenwerking aan, want het lijkt ons heel bijzonder als deze optochten
geleid worden door de schoolkinderen van Schiedam. Een grote stoet zingende kinderen op straat zal een
fantastische ervaring zijn. Het idee is dat de kinderen samen met vrijwilligers van De Stokerij fakkels en lampen
uitdelen op de startlocatie en vervolgens een route naar het theater lopen waarbij ze liederen zingen die Nieuw
Niks speciaal voor de voorstelling schrijven. Voor de deelnemers is er een speciale boekingsactie: koop 3
kaarten voor de voorstelling en betaal er slechts 2.
Ben je enthousiast en wil je meedoen stuur dan een mail of bel naar de medewerker educatie:

Jeffrey Zweep
t. (010) 246 25 80
e. educatie@theateraandeschie.nl

Agenda aanstaande week:
Dinsdag 4 december:

Sinterklaasfeest. Kinderen zijn om 12.00 vrij.

Woensdag 5 december:

Kinderen vrij. Studieochtend voor het team

Nieuws van de bibliotheek
Beste mensen,
In de Kerstvakantie wordt er aan het SchoolWise systeem gewerkt. Dat is het systeem waarmee de kinderen via
de schoolbibliotheek boeken kunnen lenen. Daarnaast gaan we er in verband met de AVG toe over om het
lidmaatschap van de schoolbibliotheek los te koppelen van het lidmaatschap van de Bibliotheek Schiedam.
Tot nu toe waren kinderen op de scholen via de schoolbibliotheek ook automatisch lid van de Bibliotheek
Schiedam waardoor bepaalde gegevens beschikbaar waren binnen het SchoolWise systeem van de Bibliotheek
Schiedam. Volgens de nieuwe wet AVG is dat niet meer toegestaan.
De kinderen die ook lid zijn en een pasje hebben van de Bibliotheek Schiedam, kunnen gewoon blijven lenen.
Kinderen die nog geen pasje hebben van de bibliotheek Schiedam kunnen in de bibliotheek door hun ouders
een gratis pasje laten maken. Dit pasje is geldig in alle vestigingen van Bibliotheek Schiedam.
Voor lidmaatschap van de schoolbibliotheek zullen de gegevens door de school opnieuw aangeleverd moeten
worden; bij voorkeur in de week na de kerstvakantie. Dit betreffen alleen de minimale gegevens waarvoor de
school u geen toestemming hoeft te vragen.
Alle boeken van de schoolbibliotheek moeten voor 20 december ingeleverd zijn, zodat ze meegaan in het groot
onderhoud. Als alle gegevens door de school op tijd aangeleverd zijn, start de uitleen van de schoolbibliotheek
dan weer op 14 januari.
Met vriendelijke groet Bart Drogers.

