
 
 
Nieuwsbrief 19 april 2019 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
De combi paasontbijt, koningsspelen en sponsorloop was gisteren een 
groot succes! Dat kwam mede door het mooie meer maar zeker ook 
door de inzet van onze OR ouders, hulpouders en de juffen Peggy en 
Suzanne en de stagiaires die hard met de 
kleintjes mee holden. 
Namens de kinderen verdienen zij een 
groot… 
 
 
 
 
 
Op Parro zijn door de leerkrachten al veel foto’s geplaatst van de 
verschillende activiteiten. Het is bijna altijd gezellig maar gisteren was 
een extra gezellige dag. De kinderen waren ook heel blij met hun 
Dopper. Er is gelukkig niemand die te weinig rondjes gelopen heeft om 
een dopper te verdienen, zelfs de allerkleinsten niet. De kinderen mogen 
hun Dopper iedere dag mee naar school nemen om zoveel water te 
drinken als zij willen. De dopper mag op hun tafeltje en bij de kleuters 
wordt uiteraard een creatieve oplossing gevonden. 
Het is handig om met een waterresistente stift de naam op de dopper te 
schrijven of een stickertje te plakken.  



 
Groep 6  
 
 
Een vraag vanuit de kleuterbouw 
Het is weer mooi weer dus er wordt door de kleuters veel buiten 
gespeeld. De fietsjes en karren worden ‘s morgens uit het magazijn 
gehaald en tussen de middag netjes in de nis naast de kleuteringang 
gezet zodat er ‘s middags weer mee gespeeld kan worden. 
Het is vervelend als de fietsjes bij het halen tussen de middag en na 
schooltijd gebruikt wordt door kleine broertjes en zusjes en ze ergens op 
het plein worden achtergelaten. Wilt u erop toezien dat al het 
speelmateriaal blijft waar het staat. Namens de kleuter en peuterjuffen 
hartelijk dank. 
 
 
 
 
 



 

Paasfeest BSO Violier 

Op dinsdag 16 april hadden wij Paasfeest op de BSO. Wat was het een gezellige middag! 
Eerst mochten de kinderen paasvragen beantwoorden op het plein, bij elk goed antwoord 
kregen de kinderen een lekkere paasei. Na het beantwoorden van de vragen mochten de 
kinderen verschillende activiteiten doen zoals: paasboekje maken, paasei verven en een 
eier-estafette race doen.  

  

  



VKV de Viooltjes 10 jaar! 

Op 11 april zijn de kinderen van VKV de Viooltjes naar Bungelland geweest om het 10 jarig 
bestaan te vieren! We willen alle ouders en kinderen bedanken voor de leuke dag, want wij 
hebben genoten. Op naar de volgende 10 jaar! 

  

Juf Rebecca was op school 
Afgelopen dinsdag kwam Rebecca een bezoek brengen aan de school 
en heeft zij Thomas voorgesteld  aan de kinderen van groep 6 en verder 
aan alle andere belangstellenden. Thomas groeit als kool en kan na 6 
weken al zowat rechtop zitten bij zijn vader op schoot. 
Voor de zomervakantie zal Rebecca nog een aantal weken werken. Het 
zwangerschapsverlof duurt helaas niet tot de zomervakantie. In overleg 
met Mandy is besloten dat Mandy de groep blijft draaien tot het eind en 
Rebecca zal ondersteunen waar nodig in de bovenbouw. Vooral groep 
⅞ kan wat extra handen gebruiken omdat groep 8 de musical gaat 
oefenen en groep 7 moet uiteraard volledig doorwerken. 
 
Iep eindtoets is voorbij 
Woensdagmiddag werden we opgeschrikt door een enorm lawaai vanuit 
de gangen en trappen van de school. Wat bleek.. in polonaise vierden 
de groep 8 kinderen het einde van de IEP toets. Alleen zongen zij wat 
anders: “Cito is 
voorbij, Cito is 
voorbij, Cito Cito Cito 
is voorbij….” 
 
Zo zie je maar … 
Op naar het kamp, de 
musical en de laatste lootjes. Heel veel sterkte en plezier allemaal!! 



Na de meivakantie zullen de groep 7 kinderen de entreetoetsen maken 
dus waarschijnlijk hebben we nog een polonaise in petto! 
 
Planning volgend schooljaar 
Na de meivakantie ontvangt u van de de planning voor het schooljaar 
2018-2019. We hebben dan het jaaroverzicht klaar en de indeling van de 
groepen is dan hopelijk rond.  
We kunnen u na de vakantie ook vertellen hoe wij de werkdrukgelden 
zullen besteden en eind juni ontvangt u het informatieboekje van de 
school. 
 
Rest mij u allemaal een hele fijne vakantie te wensen met een gezellige 
Pasen en Koningsdag en uiteraard veel zon en warmte. 
Voor de kinderen: Rust lekker uit en geniet! Maak je hoofd lekker leeg 
maar...een boek lezen mag altijd!!! 
 
 
 
 
 
 


