Nieuwsbrief 15 maart 2019
Beste ouders en verzorgers,
Vandaag is de algemene stakingsdag voor alle gelederen van het onderwijs. Zoals in de
vorige nieuwsbrief vermeld heeft het personeel besloten om deze dag niet deel te nemen
aan de staking alhoewel er zeker een aantal collega’s stakingsbereid was. Een van de
redenen om deze keer niet te staken is het feit dat de kinderen net 2 weken vakantie achter
de rug hebben.
Wel willen we u vragen om op de site van de AOB, zie link hieronder, de petitie te tekenen
en zo te laten weten dat u de actie steunt
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/788720
Namens ons allen, hartelijk dank!

Ingezonden bericht

Beleef het tijdloze avontuur van Kruistocht in
Spijkerbroek (7+) als familiemusical in
Theater aan de Schie. Naar het beroemde
boek van Thea Beckman, voor iedereen vanaf
7 jaar.
De vijftienjarige Dolf stapt als proefpersoon in
een tijdmachine en belandt in de
Middeleeuwen. Daar komt hij middenin een
kinderkruistocht: achtduizend kinderen te voet op weg naar Jeruzalem. De reis is lang,
zwaar en gevaarlijk, maar Dolf gebruikt zijn moderne kennis om de kinderen over hoge
bergen te helpen, bij ziektes en wanneer rovende ridders aanvallen. Dan ontdekt Dolf dat
het echte gevaar niet wacht achter de volgende bergtop, maar zich in de kruistocht zelf
bevindt…

Kruistocht in Spijkerbroek | Nationaal Jeugd Musical Theater | ZO 31 MRT 2019
15.00 uur | Toegang vanaf €18,50 | Theater aan de Schie

Ik hoop u graag te zien bij deze voorstelling. Bij vragen kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey Zweep
Cultuureducatie Theater aan de Schie

Bericht van de OR
Beste ouders / verzorgers,
Graag willen wij u er aan herinneren dat de betaling van de
ouderbijdrage dit schooljaar via ClubCollect verloopt. Zij
werken met een systeem dat een aantal dingen
automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Als
het goed is heeft u de uitnodiging tot het betalen van de
ouderbijdrage inmiddels via de mail van ClubCollect ontvangen. De mail is verstuurd aan de
ouder of verzorger die als eerste contactpersoon bij de Violier staat geregistreerd.
Heeft u geen mail van ClubCollect ontvangen en heeft u ook geen mail in de spamfilter dan
is mogelijk uw mailbox vol of beschikt de Violier niet over het correcte email adres. Ook
hebben enkele ouders aangegeven de voorkeur te geven aan de oude manier van betalen
middels een overboeking. Uiteraard is dat nog steeds mogelijk. Kunt of wilt u niet via
ClubCollect betalen, dan kunt u de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer
NL76INGB0003274051, ten name van Ouderraad OBS de Violier, onder vermelding van de
naam en de groep van het kind/de kinderen.
Het schoolfonds wordt gebruikt om het schoolreisje en de cadeautjes, eten en drinken rond
de feestdagen en andere festiviteiten te betalen.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
or.violier@primoschiedam.nl

De gezinsspecialist
Marieke Schouten onze gezinsspecialist en opvolgster van Marianne Barends is met
zwangerschapsverlof. Manon Marrevee neemt gedurende haar verlof de zaken waar op de
Violier. Hieronder stelt zij zich aan u voor en vertelt meer over het werk van een
gezinsspecialist op school. Excuus voor de slechte kwaliteit!

Streetdance op de Violier
Afgelopen woensdag vonden in Noord op de verschillende scholen de
eerste lessen van de wijksportvereniging plaats. Op de Violier wordt
Streetdance verzorgd. Er waren maar liefst 21 kinderen die zich
hadden aangemeld en het was een groot succes. Deze groep oefent
voor een presentatie op 21 juni als het Midzomerfeest zal worden
gevierd in de wijk Sveaparken. Dit zal plaatsvinden op de
schoolpleinen van de Vlinder en de Violier. De voorbereidingen zijn in
volle gang en zijn door de gemeente(wijk) voornamelijk uitbesteed
aan Stichting Mooiwerk.
Ook de leerkrachten van beide scholen die het leuk vinden zullen acte
de presence geven maar dat zal waarschijnlijk geen streetdance zijn.

Nieuwe borden bij de kleuters

In de kleutergroepen zijn nieuwe borden geplaatst. De oude Samsung borden zijn destijds een miskoop geweest
omdat de “touch”van de “screens” niet werkte en er dus alleen via de desktop van de juffen mee gewerkt kon
worden en dat is tenslotte niet de bedoeling van “touchscreens”. Nu werkt alles weer prima en kunnen de
kinderen gebruik maken van de educatieve programma’s. Foto is bij juf Joke in de groep.

Nieuws van de BSO Komkids

BSO vakantie
De nieuwe inschrijflijsten voor de meivakantie zijn al opgehangen.
Graag inschrijven voor 05 april 2019!
VKV Viooltjes

Bart (van de bibliotheek) heeft bij een ons een
boekje voorgelezen met de Kamishibai (een
boekjestheater) ook een aantal mama's hebben
meegeluisterd!

Activiteiten tot de meivakantie:
Maandag 18 maart: Opening Parro voor het plannen van de 10 minuutgesprekjes groep 3
tot en met 7
Dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart: Rapportgesprekken.
Dinsdag en woensdag 16 en 17 april: IEP eindtoets voor groep 8
Donderdag 18 April: Paasontbijt en Koningsspelen
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag en start Meivakantie tot en met 5 mei.
Mooi weekend allemaal!

