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Algemeen
Vandaag zijn de rapporten van de kinderen van de groepen 3 t/m 7 mee naar huis gegaan en
komende week zijn de rapportgesprekken.
Vanaf vandaag staat juf Carmen 5 dagen per week voor groep 1/2 C. Juf Trudy, die altijd op vrijdag
deze groep deed, gaat wat andere werkzaamheden voor de school en met name voor de groepen 1
t/m 3 voor haar rekening nemen.
Bericht van de MR
Beste ouders, verzorgers,
Afgelopen weken heeft u de gelegenheid gehad om een enquête in te vullen.
Met deze enquête wilde de medezeggenschapsraad (MR) onderzoeken waar de voorkeur ligt van u,
als ouders/verzorgers van de kinderen van de Violier, betreffende de REGULIERE schooltijden.
De MR wil u hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête, met 364 respondenten geeft dit
een duidelijke indruk van de schooltijden die u, als ouder/verzorger, zou wensen.
In de MR vergadering van maandag 15 maart jongstleden heeft de oudergeleding van de MR de
resultaten van deze ouderraadpleging gedeeld met de personeelsgeleding van de MR en de
directeur. Ook de reacties op ons emailadres zijn, geanonimiseerd, doorgenomen.
Komend teamoverleg zullen de resultaten van deze enquête met het team van de Violier gedeeld
gaan worden. Hierna zal, middels een enquête, een tweede teamraadpleging plaats gaan vinden.
Uiteindelijk zal het MT/directie de definitieve beslissing nemen, op basis van de raadplegingen onder
de ouders en het team en dit terugkoppelen aan de MR.
Bij het behouden van de schooltijden zoals deze officieel zijn, van 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
(woensdag van 8.30- 12.15), zal de MR geen instemming hoeven te verlenen. Bij een overstap naar
het 5 dagen model, moet de ouderraadpleging (deze enquête) worden meegenomen en heeft de
oudergeleding van de MR instemmingsrecht.
Het uiteindelijke besluit zal een meer-jarenbesluit zijn. De uitslag hiervan zal voor de meivakantie
met u gedeeld gaan worden.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben voor nu,
Met vriendelijke groet,
De leden van de Medezeggenschapsraad van de Violier
Stembureau groep 7 en 8
Afgelopen woensdag waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Niet alleen u als volwassene
heeft kunnen stemmen, maar ook onze kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben gestemd. Dit zijn
altijd mooie initiatieven vanuit ‘De Kleine Ambassade’. Dit past ook prima onder het kopje
‘burgerschap’.

Schrijver op bezoek
Op 24 maart brengt de schrijver Sanne Rooseboom een bezoek aan de Violier. Zij zal haar les in de
groepen 5, 5/6 en 6 komen geven.
Corona
De afgelopen week was een aantal groepen van de Vlinder in quarantaine. Bij ons is het gelukkig nog
niet zover gekomen, maar waren er wel veel kinderen die moesten worden opgehaald i.v.m. een
verkoudheid. Een aantal ouders vraagt dan om werk van de leerkracht, dit kan echter niet altijd en
zeker niet wanneer er ook op dat moment wordt lesgegeven. Daarnaast zien wij tijdens schooltijd
kinderen op het plein spelen die thuis zijn vanwege een verkoudheid. U als ouder beslist hier
natuurlijk over, maar voor de kinderen die op school zijn, komt dit wat raar over. Het zou fijn zijn
wanneer u uw kind niet tijdens schooltijd buiten op het plein laat spelen. Alvast bedankt voor uw
begrip en medewerking.
Belangrijke data:
Week van 22 maart
1 april
2 april
5 april
23 april
26 april t/m 16 mei

Online rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Paasontbijt
Goede vrijdag (leerlingen zijn vrij)
Tweede Paasdag (leerlingen zijn vrij)
Sportdag groep 1 t/m 8 (o.v.b.)
Meivakantie

