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Algemeen  
Gelukkig zijn de twee weken na de lockdown voor de Violier goed verlopen. Voor onze buren liep het 
helaas even anders. Hopelijk blijft het ons bespaard. Het enige wat wij met elkaar kunnen doen is zo 
goed mogelijk de maatregelen die ons zijn opgelegd te volgen. Blijf alert op klachten bij uzelf en uw 
kinderen en handel accuraat. 
 
Leesmotivatie, door Monique van de Minkelis 
Goed kunnen lezen is belangrijk voor je ontwikkeling. Niet voor niets zetten we op de Violier de 
laatste jaren in op een goede leesontwikkeling en leesplezier! Veel (voor)lezen is goed voor je 
woordenschat en taalontwikkeling. 
Genieten van mooie verhalen, meeleven met hoofdpersonen, levens en avonturen en leren van 
interessante onderwerpen draagt allemaal bij aan je algemene (kennis)ontwikkeling.  
 

(Inter)nationaal onderzoek laat 
echter zien dat de leesmotivatie 
en leesplezier van kinderen en 
jongeren de laatste jaren afneemt. 
Dit is wat een grote groep 
kinderen in onze groepen 7 en 8 
herkent. Daar willen wij natuurlijk 
wat aan doen! 
We zijn daarom in deze groepen 
begonnen om als leerkrachten 
verschillende soorten boeken 
onder de aandacht te brengen en 
zetten boeken op de gang in de 
‘spotlights’. Daar betrekken we de 
kinderen ook bij. Elkaar 
boekentips geven is dus het eerste 
deel van ons plan om kinderen 
(weer) aan het lezen te krijgen. 
Doet u mee? Lezen is leuk!  
 
 
 

Traject schooltijden 
Na de vakantie ontvangt u een link via Parro naar een enquête door de MR over de schooltijden. 
Zoals u weet zijn wij op de Violier aan het onderzoeken wat u als ouder de prettigste schooltijden 
vindt. Ook onder het team wordt dit onderzocht. Na de uitslag van de enquête onder ouders 
koppelen wij dit z.s.m. in de nieuwsbrief naar u terug. Het streven is om voor de meivakantie het 
traject af te ronden zodat iedereen ook ruim op tijd weet waar hij of zij aan toe is. Ik houd u op de 
hoogte. 
 

  



 

 

Belangrijke data: 

22 t/m 26 februari  Vakantie 
8 maart    Adviesgesprekken groep 8 (leerlingen groep 8 zijn vrij) 
23 en 25 maart   Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
1 april    Paasontbijt 
2 april     Goede vrijdag (leerlingen zijn vrij) 
5 april    Tweede Paasdag (leerlingen zijn vrij) 
 
 


