Nieuwsbrief 29 maart 2019
VKV de Viooltjes
Op 13 april bestaat de VKV alweer 10 jaar en dit vieren wij samen met de kinderen en
ouders van de VKV op 11 april. Want op 11 april gaan wij naar Bungelland!

Op woensdag 27 maart hebben Astrid en Debby een interessante cursus gevolgd. De
cursus geeft ons handvatten voor het signaleren en reageren op kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Wij hopen dit toe te kunnen passen in de praktijk, zodat wij elk
kind op zijn eigen niveau kunnen begeleiden.
BSO Violierkids
Op vrijdag 22 maart was het Kidsdiner weer bij de BSO. Ouders en kinderen konden weer
genieten van optredens en een heerlijke maaltijd. De kinderen hebben ontzettend goed
geholpen met koken!
Ouders en kinderen ontzettend bedankt voor de gezellige avond. Door de gezelligheid en
drukte van deze avond, zijn wij helaas vergeten om foto's te maken. Mocht u foto's gemaakt
hebben deze avond zou u deze dan willen mailen naar violierkids@komkids.nl. Zodat wij
kunnen terug kijken op de leuke avond en deze foto's ook op de website zetten.
In september zal het volgende Kidsdiner plaatsvinden.
De vakantieplanning en de inschrijflijst hangt bij de deur van het kidsrestaurant, inschrijven
voor 8 april! Anders kan de mogelijkheid bestaan dat er geen plek meer is.

Leesplezier
Zoals u weet, staat leesplezier centraal in onze school. De komende weken zijn er weer 2
activiteiten die hiertoe aan bijdragen.
Voorleesfeestje in de bieb.
De kinderen van de kleutergroepen en de Viooltjes
komen 3x voor een letterfeestje in de bieb.
Dinsdagmorgen was de 1e keer. Er wordt een boek
voorgelezen en we hebben het feestje afgesloten
met een polonaise. De komende 2 donderdagen
zullen de kinderen ook naar het letterfeestje gaan.

Juf Marianne leest voor!

Vivian den Hollander.
Op maandag 8 april brengt Vivian den Hollander
een bezoek aan onze school. Dit bezoek zijn wij
al aan het voorbereiden met de groepen 3, 4 en
5. In elke groep zijn volop boeken van haar
aanwezig. Veel kinderen kennen haar boeken of
hebben wel een boek van haar thuis. Ook lezen
wij voor uit haar boeken. We kijken echt uit naar
het bezoek van zo’n beroemde schrijfster!

De laatste schaakles op 10 april.

10 april zal de laatste schaakles plaatsvinden. Rond de herfstvakantie zijn we begonnen met
2 groepen. De meeste deelnemende kinderen hebben de beginselen van het edele
schaakspel meegekregen. UIteindelijk is er een klein groepje overgebleven die zich verder
verdiept heeft in de strategieën. 10 April is de laatste les.
Volgend schooljaar zullen we het schaken wellicht opnieuw aanbieden bij voldoende
aanmeldingen. Vanuit deze plek bedanken wij de schaakmeesters Ruud Fontijn en Gert
Greeuw hartelijk voor hun inzet op de Violier.
Op de site www.schakenmetplezier.nl vindt u meer informatie over het belang van
strategisch denken voor de ontwikkeling van de hersenen.
Doppers

18 April zullen we de Koningsspelen houden. Traditiegetrouw hoort daar ook de jaarlijkse
sponsorloop bij. Ieder jaar wordt een deel van het geld besteed aan het goede doel. Vorig
jaar hebben we bijgedragen aan een nieuw Apenverblijf voor Blijdorp.
Dit jaar willen we de kinderen laten lopen in het kader van duurzaamheid en dit combineren
met gezonde school. De kinderen zullen lopen voor hun eigen Dopper. De waterfles die zij
thuis en op school kunnen gebruiken om water te drinken.

Hiermee willen we stimuleren om geen pakjes meer mee te geven maar de dopper met
water (of leeg zodat deze op school gevuld kan worden). Zo verminderen wij de afvalberg
aanzienlijk en wordt het water drinken bevorderd!
Volgende week ontvangt u alle informatie over de sponsorloop en krijgen de kinderen de
sponsorkaart mee naar huis. Via Parro krijgt u nog eens precies uitleg over de gang van
zaken van juf Peggy.
WC papier bezuinigen
Tevens willen wij in het kader van bezuiniging aan u
vragen om aanstaande maandag uw kind een eigen
volle WC rol mee te geven. Wilt u deze zichtbaar aan
uw kind meegeven zodat deze bij binnenkomst aan
de leerkracht kan worden getoond? Uw kind kan
uitsluitend van het toilet gebruik maken door zijn of
haar eigen toiletpapier mee te nemen. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking!

Bezoek van de Pallas Athena aan tuincentrum Poot en een opmerkelijke bevinding!
Donderdagmiddag ontving ik het verslag van juf Janna en juf Monique over het bezoek aan
tuincentrum Poot. Zij leerden onder andere wat voeding met de planten doet. Er wordt daar
namelijk ook onderzoek gedaan door een wetenschappelijk medewerker van de
Wageningse Universiteit. Drie planten op een rij kregen regenwater, slootwater of zuiver en
zuurstofrijk water. Het was duidelijk te zien dat er een groot verschil in uiterlijk en vitaliteit
van de planten te zien was. Maar toen kwam het…… de man liet zien wat er gebeurt met
een plant als zij aandacht krijgt. Daarvoor werd een activiteitenmeter bij de plant gehouden
en wat gebeurde er? Deze meter begon enorm uit te slaan!! De plant jubelde als het ware
van vreugde over zoveel aandacht! Zowel de juffen als de kinderen waren perplex. Dus

praten tegen je planten en aandacht geven helpt echt……..!

Boekentip van Bart:

Alaska

Bovenbouw
Anna Woltz (Gouden Griffel 2016
voor ‘Gips’)

Waarom
dit
boek?
Het verhaal wordt op een mooie manier verteld vanuit de twee hoofdpersonen, die elkaar
met elk nieuw hoofdstuk aflossen als verteller. Ze beleven een avontuur, en door de
manier van vertellen volgen we de hoofdpersonen ook in hun gedachten en gevoelens.

Waar gaat het over?
Sven heeft epilepsie, maar vindt het vreselijk om zo kwetsbaar te zijn. Hij start op een
nieuwe school, en heeft sinds kort een hulphond, Alaska. Parker zit bij Sven in de klas.
Zij blijkt het vorige baasje van Alaska, en ze wil haar terug.
Deze kinderen staan eerst tegenover elkaar, maar vinden elkaar in de loop van het
verhaal door hun liefde voor Alaska en door het avontuur waarin ze verzeild raken: het
opsporen van een crimineel op gympen.

Van hetzelfde slag:
Spinder – Simon van der Geest
Hotel de Grote L – Sjoerd Kuyper

Belangrijke data:
Vrijdag 5 april:
Maandag 8 april:
Dinsdag 16- en woensdag 17 april:
Donderdag 18 april:
Vrijdag 19 april:
Maandag 6 mei:

Ouder-kind activiteit bij de Kleuters
Bezoek Vivian den Hollander gr 3, 4, 5
Iep eindtoets groep 8
Paasontbijt, koningsspelen en sponsorloop
Goede Vrijdag en start meivakantie
Einde meivakantie

