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Algemeen  
Wat fijn om iedereen na de vakantie weer te zien. Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad. Aan het 
weer kan het niet hebben gelegen. 
De komende periode staat in het teken van de rapporten en de gesprekken. U krijgt hiervoor 
binnenkort een uitnodiging via de leerkracht. 
 
Maandag 8 maart krijgen de groepen 8 hun definitieve schooladvies waarna zij zich officieel kunnen 
gaan inschrijven op de school van hun keuze. Altijd een spannend, maar leuk moment. Alvast veel 
plezier hierbij. 
 
Traject schooltijden 
U heeft via Parro een link naar een enquête door de MR over de schooltijden ontvangen. Wat fijn dat 
er al zoveel ouders deze enquête hebben ingevuld. Heeft u dit nog niet gedaan, dan graag voor 15 
maart invullen. Het is voor ons belangrijk dat veel ouders de enquête invullen. 
 
Eten en drinken 
We zien dat er nog wel eens een verschil zit tussen wat wordt meegeven naar school op het gebied 
van eten en drinken, dus hierom even een reminder: 
Op woensdag eten wij iets gezonds (fruit, groente, noten o.i.d.) en drinken wij water om 10:00. De 
overige dagen zijn vrij. Met vrij kunt u denken aan schoolkoekjes zoals Liga en Sultana. Wat betreft 
drinken is een pakje of siroop op de andere dagen prima. Wij zijn uiteraard voorstander van gezonde 
tussendoortjes.  
Voor de lunch volstaat een boterham en eventueel een broodje en wat te drinken. Lekkernijen zoals 
cupcakes en donuts graag bewaren voor wanneer de kinderen thuis komen uit school. 
 
Bericht vanuit de OR 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In december heb je een link ontvangen via welke de vrijwillige ouderbijdrage kon worden voldaan. 
Inmiddels is de ouderbijdrage al door heel veel ouders betaald, waarvoor onze dank. Maar we zijn er 
nog niet! 
Heb je de ouderbijdrage nog niet betaald? Dit kan nog steeds! Je kunt dit op verschillende manieren 
doen: 
 
1) Via de link die je van ClubCollect hebt ontvangen op je mailadres. Deze link is verstuurd aan de 
ouder/verzorger die als eerste contactpersoon bij de Violier bekend is. Heb je geen link ontvangen? 
Controleer dan je spam. Als je via ClubCollect betaalt, heb je de keuze uit betalen via iDeal of 
automatische incasso. 
 
2) Vind je het niet prettig om via ClubCollect te betalen? Dan kun je het bedrag van €39,- ook 
overmaken op het rekeningnummer van de Ouderraad van de Violier, NL76INGB0003274051, o.v.v. 
de naam en de groep van het kind. 
 
Waarom de ouderbijdrage? 
Van het geld van de ouderbijdrage worden heel veel activiteiten georganiseerd voor de kinderen van 
de Violier. Hieronder vallen bijvoorbeeld: de kosten van de sponsorloop, de sportdag, het 
sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasontbijt, het gehele afscheid van groep 8 en natuurlijk de 
schoolreizen. 



 

 

De ouderbijdrage is de inkomstenbron van de OR. Zonder voldoende inkomsten zullen wij moeten 
gaan schrappen in de activiteiten en dat willen wij natuurlijk niet. Het is ons streven om alle 
activiteiten te kunnen blijven bekostigen uit de toch lage (onder het landelijk gemiddelde) 
ouderbijdrage die de OR vraagt. Omdat vorig schooljaar door Corona een deel van de activiteiten 
helaas geen doorgang kon vinden, is de ouderbijdrage dit jaar éénmalig verlaagd naar €39,- per kind. 
In de wet staat beschreven dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Echter, zonder deze bijdrage is het 
onmogelijk om alle activiteiten te blijven bekostigen. Wij rekenen er dan ook op dat je de 
ouderbijdrage betaalt. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad 
or.violier@primoschiedam.nl 
 
 

Belangrijke data: 

8 maart    Online adviesgesprekken groep 8 (leerlingen groep 8 zijn vrij) 
23 en 25 maart   Online rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
1 april    Paasontbijt 
2 april     Goede vrijdag (leerlingen zijn vrij) 
5 april    Tweede Paasdag (leerlingen zijn vrij) 
 
 


