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1. Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt het informatieboekje voor het schooljaar 2022-2023. Hierin vindt u alle praktische
informatie over het schooljaar.
Komend schooljaar hebben wij een aantal studiedagen gepland staan. Voor een aantal hebben we al
een zinvolle invulling en voor een aantal is de invulling wat vrijer. De studiedag op 22 augustus zal
gaan over NT2 en op 23 augustus zullen we met team tijd besteden aan close reading, het werken
met Office 365, Snappet en nog iets creatiefs. Op 9 januari 2023 hebben wij onze herhaling voor de
Kanjerlicentie.
Met de NPO gelden die wij dit jaar te besteden hebben kunnen wij de extra onderwijsassistenten en
leraar ondersteuners bekostigen. Daarnaast zetten wij onze middelen in voor een vakleerkracht voor
muziek, enkele danslessen per groep, enkele dramalessen per groep en een vakleerkracht gym voor
de vrijdag (net als huidig jaar). Ons doel is om de kinderen te helpen bij hun ontwikkeling in de brede
zin van het woord.
Wij kiezen ervoor om de roosters, het jaaroverzicht en de indeling van de groepen op deze wijze aan
u te presenteren, zodat u het als naslagwerk kunt gebruiken. De overige zaken zullen wij, zoals u
inmiddels van ons gewend bent, communiceren via Parro.
Wij hopen in het nieuwe schooljaar weer te kunnen vertrouwen op u als ouder en dat we de
samenwerking op een prettige wijze kunnen voortzetten. Ik heb er zin in om u allemaal weer te zien!

Mariska Boer
Directeur
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2. Groepsverdeling
Groep 1/2 A Juf Corine (ma, di)
Juf Peggy (wo, do, vr)
Groep 1/2 B Juf Joke (ma, wo, do, vr)
Juf Trudy (di)
Groep 1/2 C Juf Carmen
Groep 1/2 D Juf Karin (ma, di, wo)
Juf Cheryl (do, vr)
Groep 3 A

Juf Sarissa (ma, di, wo)
Juf Lydia (do, vr)

Groep 3 B

Juf Miranda

Groep 4

Juf Rosan (ma, di en wo)
Juf Ilse (do,vrij)

Groep 5

Juf Camee (ma t/m do)
Juf Liane (vrij)

Groep 5/6

Juf Mylène (ma, di, wo)
Juf Monique van der Helm (do, vrij)

Groep 6

Juf Marjolein (ma, di, wo, om de week)
Juf Felicia (wo om de week, do, vrij)

Groep 7A

Juf Nadia

Groep 7B

Juf Sandra

Groep 8A

Juf Monique van de Minkelis (ma)
Meester Jeroen (di t/m vr)

Groep 8B

Juf Lucienne (ma)
Meester Ronald (di t/m vr)
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3. Overig personeel
Directeur
Mariska Boer
Intern begeleider/vertrouwenspersoon
Trudy van der Burg /Lydia Schrover- Don (groep 1 t/m 2)
Lucienne Brunink (groep 3 t/m 8)
Schoolopleider PABO-studenten
Monique van der Helm
Minerva
Christel Verschuur
Monique Duivenvoorden
ICT
Christel Verschuur
Administratie
Melissa Pille-Noya
Leerkrachtondersteuner
Melissa Pille-Noya (ma, di, wo ochtend, do)
Claudi Rodi (ma, di, wo)
Frederique Engelage (do, vr)
Cheryl van der Tas (wo)
Onderwijsassistenten
Stefanie de Rooij (ma, di, vr)
Logopediste
Els ten Bensel
Gezinsspecialist (Minters)
Carmen Hofman
Onderwijs dat past
Celine Neijenhuis
Vakleerkracht gymnastiek
Suzanne de Graaf (ma, wo en do)
Rick van Haren (vr)
Conciërge
Frank Roukema
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4. Handige telefoonnummers, adressen en sites
School:
Stockholm 1
3124 SG Schiedam
Telefoonnummer: 010-4714603
Email: contact.violier@primoschiedam.nl
Website: www.violierschiedam.nl
Bestuur:
Stichting Primo Schiedam
Postbus 515
3100 AM Schiedam

Algemeen directeur Primo Schiedam: Dhr. P. Jonkers
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
Telefoonnummer: 010-4260446

Medezeggenschapsraad
Email (oudergeleding): mr.de.violier@gmail.com
Ouderraad
Email: or.violier@primoschiedam.nl
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5. Jaarkalender schooljaar 2022-2023
AUGUSTUS 2022
22 en 23 augustus
24 augustus

Teamstudiedag. Kinderen zijn vrij (Komkids biedt opvang)
Start nieuwe schooljaar
SEPTEMBER 2022

6 september
12 september
13 september

Informatieavond groep 5 t/m 8
Ouder-kind activiteiten groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 1 t/m 4

18.30 uur- 19.30 uur
08.30 uur - 08.50 uur
18.30 uur- 19.30 uur

OKTOBER 2022
3 oktober
6 oktober
7 oktober
24 oktober

Kinderboekenmarkt en start Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Herfstvakantie t/m 30 oktober
NOVEMBER 2022

3 november
8 november
16 november
22 en 24 november
23 november

Bag 2 School
Kijkmiddag 5 t/m 8
Ouder-kind activiteiten groep 1 t/m 4
Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7
Voorlopig advies groep 8 (kinderen groep 8 vrij)

14.00 uur - 14.30 uur
08.30 uur - 08.50 uur
vanaf 14.30 uur
08:30- 20:00 uur

DECEMBER 2022
5 december
22 december
22 december
23 december
26 december

Sinterklaasviering tot 12 uur (daarna zijn de kinderen vrij)
Kerstdiner Violier en Viooltjes
Kerstborrel voor ouders op de Violier
School tot 12 uur (daarna zijn de kinderen vrij)
Kerstvakantie t/m 8 januari (Komkids biedt opvang)
JANUARI 2023

9 januari
10 januari
19 januari
23 januari
30 januari

Studiedag (Komkids biedt opvang)
1e schooldag in 2023
Ouder-kind activiteiten groep 1 t/m 4
Rapportweek groep 1/2
Rapportweek groep 1/2

08.30 uur - 08.50 uur
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FEBRUARI 2023
14 en 16 februari
15 februari
27 februari

Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Definitief advies groep 8, kinderen groep 8 vrij
Voorjaarsvakantie t/m 5 maart (Komkids biedt opvang)

vanaf 14:30
08.30 uur - 20.00 uur

MAART 2023
7 maart

Bag2school
APRIL 2023

5 april
6 april
7 april
10 april
11 april

Paasontbijt
Studiedag (De kinderen zijn vrij. Komkids biedt opvang)
Goede vrijdag
2e paasdag
Ouder-kind activiteiten groep 1 t/m 4

18 april
19 april
21 april
24 april

IEP toets groep 8
IEP toets groep 8
Sportdag/ koningsspelen
Meivakantie tot 7 mei

08.30 uur- 08.50 uur

MEI 2023
8 mei
11 mei
18 en 19 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Kampweek groep 8
Kijkmiddag groep 5 t/m 8
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag (De kinderen zijn vrij. Komkids biedt opvang)
Studiedag (De kinderen zijn vrij. Komkids biedt opvang)

14.00 uur-14.30 uur

JUNI 2023
6 juni
12 juni
19 juni
21 juni
23 juni
28 juni
30 juni

Ouder-kind activiteiten groep 1 t/m 4
Rapportenweek groep 1/ 2
Rapportenweek groep 1/ 2
Juffen/ meestersdag
Rapport mee groep 3 t/m 7
Kennismaking met nieuwe groep en leerkracht
Schoolreis groep 1 t/m 7

08.30 uur - 08.50 uur

13.15 uur- 13.45 uur

JULI 2023
3 en 4 juli
5 juli
7 juli
8 juli

Musical groep 8
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie t/m 20 aug (Komkids biedt opvang)
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6. Praktische informatie
Bibliotheekrooster.
Dit rooster ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar via Parro. U kunt precies zien,
wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, om zijn/haar boek te ruilen. De regels over de uitleen
van de bibliotheek zijn te vinden op onze website en in de informatiegids.
Boekenspaarsysteem.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 kunnen gebruik maken van ons boekenspaarsysteem. Iedere
woensdag kunnen de kinderen € 0,50 of een veelvoud hiervan mee naar school nemen. Het bedrag
wordt op school afgetekend en gestempeld op de persoonlijke spaarkaart. In oktober vindt de
Kinderboekenweek plaats en houden wij op school een grote boekenmarkt. De kinderen die
gespaard hebben, ontvangen een boekenbon met daarop de waarde van het gespaarde bedrag
vermeld. Deze boekenbon kan op de boekenmarkt worden besteed. Middels dit spaarsysteem kan
gedurende een schooljaar een leuk bedrag worden gespaard voor één of meerdere mooie en goede
kinderboeken. Onze boekenmarkt is zo uitgebreid dat er voor iedereen wel iets te vinden is.
Uiteraard kan de boekenmarkt ook zonder spaarkaart worden bezocht. Gedurende het schooljaar
kan op ieder moment gestart worden met sparen.
Ouderbijdrage
De ouderraad van de Violier vraagt elk jaar een vrijwillige bijdrage voor het organiseren van allerlei
activiteiten. Hieronder vallen de sponsorloop, de sportdag, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het
paasontbijt, het afscheid van groep 8 en de schoolreizen.
Dit jaar is het bedrag vastgesteld op €55,- per kind. Zonder uw bijdrage is het onmogelijk om alle
festiviteiten te organiseren.
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag
Groepen 1 t/m 8
8:30 tot 14:00 uur
De inloop is in de ochtend vanaf 8.20 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Zorg ervoor dat uw kind op
tijd in het lokaal is.
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Verlof
Verlof buiten de normale schoolvakanties is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden. We
gaan uit van de volgende regels:
•

•
•

Verlof wegens vakantie is alleen mogelijk indien een van de ouders wegens de aard van zijn/
haar beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan; vakantieverlof kan dan
slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 dagen;
Vakantieverlof mag niet worden aangevraagd voor de eerste twee lesweken van het
schooljaar;
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden kan worden aangevraagd, de richtlijnen
hiervoor staan op het aanvraagformulier en op de website van de school.

Verlof vraagt u aan bij de directie. U kunt daar de benodigde formulieren krijgen. De directie geeft
wel of geen toestemming en overlegt eventueel met de leerplichtambtenaar. Wordt er verlof
gevraagd voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar hierover.

Schoolverzuim/ afwezigheid bij ziekte
Als uw zoon of dochter de school niet kan bezoeken, wilt u dit dan ’s morgens voor 8:30 uur
(telefonisch) melden op school? Geeft u daarbij alstublieft de naam, klas en naam van de leerkracht
van uw zoon of dochter door. Wilt u bij langdurige afwezigheid de school ook inlichten? Wij weten
dan wat er aan de hand is en kunnen eventueel in overleg met u zorgen voor werk, zodat uw zoon of
dochter niet te veel lesstof mist.
De directie is verplicht de leerrechtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd
schoolverzuim. Bij langdurig ongeoorloofd schoolverzuim kan de leerrechtambtenaar een procesverbaal opmaken. Dit kan leiden tot een geldboete. Let op: te laat komen wordt aangemerkt als
ongeoorloofd verzuim.
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7. Gymrooster 2022-2023

Maandag- Juf Suzanne
09.15- 10.00 Groep 8A
10.00- 10.45 Groep 8B
10.45- 11.30 Groep 7A
11.30- 12.20 Groep 7B
12.20- 13.10 Groep 6
13.10 - 14.00 Groep 5/6

Woensdag- Juf Suzanne
09.15 - 10.00 Groep ½A
10.00 - 10.45 Groep ½ B
10.45 - 11.30 Groep ½ C
11.30 - 12.15 Groep ½ D
12.15 - 13.05 Groep 3A
13.05 - 13.55 Groep 3B

Donderdag-juf Suzanne
09.15 - 10.00 Groep 3B
10.00 - 10.45 Groep 3A
10.45 - 11.30 Groep 4
11.30 - 12.15 Groep 5
12.20 - 13.10 Groep 6

Vrijdag- meester Rick
08.30 - 09.15 Groep 4
09.15 - 10.00 Groep 5
10.00 - 10.45 Groep 5/6
11.00 - 11.45 Groep 7B
11.45 - 12.30 Groep 7A
12.30 - 13.15 Groep 8B
13.15 - 14.00 Groep 8A
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8. Eigen materialen kinderen
Een aantal materialen vragen wij u zelf aan te schaffen volgens onderstaande lijst. Kinderen zijn
verantwoordelijk voor hun eigen materialen en vinden het bovendien leuk om deze materialen zelf
te hebben. Indien nodig zijn de materialen ook op school aanwezig.
Groep 3
De kinderen krijgen alle materialen van school.
De kinderen mogen zelf een etui meenemen. Dit etui moet in het laatje passen.
Eenmalig krijgen zij een gum, lijmstift, puntenslijper, viltstiften (per groepje) en een wisbordje.
Wisbordjes die kwijt zijn kunnen bij Mariska worden gekocht voor €2,10.
Groep 4
De kinderen krijgen de volgende materialen van school, een schrijfpotlood, een liniaal, een gum,
vullingen, viltstiften (per groepje) en kleurpotloden.
De kinderen mogen zelf een etui meenemen. Dit etui moet in het laatje passen.
Eenmalig
In groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een Stabilopen. Daarna zijn ze eventueel te koop voor €5,vullingen zijn op school aanwezig.
Groep 5
De kinderen krijgen vanuit school een schrijfpotlood, sterke lijm en kleurpotloden.
In groep 4, 5 en 6 schrijven de kinderen met de Stabilo.
De kinderen schaffen zelf aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etui: Dit etui moet in het laatje passen.
Schaar
Liniaal
Lijmstift
Gum
Viltstiften
Puntenslijper
Vullingen

Groep 6, 7 en 8
De kinderen schaffen zelf aan:
•
•
•
•

Alle materialen die bij groep 5 en 6 genoemd staan
Agenda
Een goed schrijvende pen. (Of de Stabilo uit voorgaande jaren)
Vullingen
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9. KomKids Kinderopvang
Halve dagopvang de Viooltjes en de Vlindertjes
Vanaf 2,5 jaar is uw zoon of dochter van harte welkom bij ons op de Viooltjes of de Vlindertjes. Bij
ons kan uw zoon of dochter een aantal dagen per week komen spelen, vriendjes maken en zich
voorbereiden op de basisschool. Op de Viooltjes en Vlindertjes werken twee vaste pedagogisch
medewerksters. U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep.
De Viooltjes/Vlindertjes is geopend op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07.30 uur –
13.00 uur.
*Tijdens de vakanties van de Violier zijn de Viooltjes/Vlindertjes ook gesloten.
Voor- en naschoolse opvang kindercentrumviolier
De Violier heeft een 7 tot 7 concept waar kinderen naast hun schooluren met veel plezier naar de
voor- en naschoolse opvang kunnen. Ook verzorgen wij opvang tijdens de vrije dagen en vakanties
van school. De opvang wordt de hele week verzorgd door een vast en enthousiast team van
pedagogisch medewerksters die zorgen voor een goede begeleiding, duidelijke afspraken en
uitdagende leeftijdsgerichte activiteiten zowel binnen als buiten. Op dit moment werken wij met
verschillende workshops zoals; koken en bakken, voetbaltoernooi, muziek, knutselen met hout etc.
De voorschoolse opvang is van 07.30 uur– 08.30 uur. Vanaf 07.00 uur kunt u extra inkopen. De
naschoolse opvang is van 14.00 uur – 18.00 uur. Tot 19.00 uur kunt u extra inkopen.
Zowel de Viooltjes/Vlindertjes als de voor- en naschoolse opvang is gevestigd in de school, op de
begane grond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Angela Rodenburg
Locatiespecialis Kindcentrum Violier
Email: kindcentrumviolier@komkids.nl
Telefoonnummer: 06-18837111
Website: www.komkids.nl
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