Nieuwsbrief 5 april 2019

Vrijdag 12 april is het weer tostidag. Lust uw kind graag een tosti? Geef dan een
boterham met kaas en/of ham mee, dan maken wij er een heerlijke tosti van.
Corry Conijn, TSO-coördinator

Paasontbijt en sponsorloop
Op donderdag 18 april vieren we drie
feesten in één, namelijk het paasontbijt,
de (verlate) koningsspelenen en de
jaarlijkse sponsorloop. Aangezien
sommige groepen al vroeg aan de beurt
zijn om te rennen, zullen deze groepen
na de loop ontbijten.
Uiteraard lopen wij weer voor een goed
doel. Dit jaar voor ieder kind een eigen
dopper (waterfles)!!!
Wij willen als school het drinken van
water graag stimuleren en de hoeveelheid afval verminderen en daarom hebben we
besloten om alle kinderen na het lopen van de sponsorloop, een eigen dopper met het logo
van de school te geven.
Het is de bedoeling dat de kinderen rondjes gaan rennen en daarvoor worden gesponsord.
Het opgehaalde sponsorgeld wordt gebruikt om de doppers te bekostigen.
Deze week hebben de kinderen het sponsorformulier meegekregen.
Na de sponsorloop begint direct de meivakantie en daarom adviseren wij u om het geld dat
opgehaald is in de week van 15 april in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Hieronder volgt het rooster, waarop u kunt zien wanneer de klas van uw kind zal lopen op
het plein. Wilt u alstublieft wel achter het afgezette stuk blijven. Groep 3 en 3/4 kunnen deze
dag geen gebruik maken van de in- en uitgang op het plein, zij maken gebruik van de
hoofdingang.
Als het slecht weer is houden wij de sponsorloop in de gymzaal en is het helaas, gezien de
beperkte ruimte, niet mogelijk om te komen kijken!
Wij hopen dat het weer een gezellige en zonnige dag wordt.
De sponsorloop commissie
Groep
Peuters
1/2A
1/2B
1/2C
3
3/4
4
5

Looptijd
09.00 – 09.20 uur
09.20 – 09.40 uur
09.40 – 10.00 uur
10.00 – 10.20 uur
10.20 – 10.40 uur
10.40 – 11.00 uur
11.00 – 11.20 uur
11.20 – 11.40 uur

PAUZE
5/6
6
7
7/8
8

13.30 – 13.50 uur
13.50 – 14.10 uur
14.10 – 14.30 uur
14.30 – 14.50 uur
14.50 – 15.10 uur

Woensdag 10 april Circusstad festival op het plein van de Vlinder

De kinderen zijn door Marc de
Lange, de directeur van de Vlinder
van harte uitgenodigd om te komen
kijken naar een korte presentatie van
Circusstad festival en stadsparade.
Het gaat om een gratis professionele
circusvoorstelling van 15 minuten in
ruil voor de gelegenheid promotie te
maken voor Circusstad festival.
Zij bezoeken ongeveer 40
basisscholen in aanloop naar het

festival

Verdere info uit de mailing:
Het gezelschap waarmee we bij u langs komen is Duo No Nonsense. Onderaan deze
mail treft u een uitgebreide tekst en bijgevoegd vindt u een foto.
Zoals afgesproken komen wij bij u op school langs op:
Woensdag 10 - 04 - 2019
Tijd:
12:30*
Adres: Stockholm 3, 3124 SG Rotterdam
*Wij zullen een half uur van tevoren aanwezig zijn voor de voorbereiding.
@Betty van basisschool de Violier Jullie lln zijn van harte welkom.

Circusstad Festival – 1 t/m 5 mei
Het meest spraakmakende dagje uit in de meivakantie!
Inmiddels niet meer weg te denken uit Rotterdam: Circusstad Festival! Circusstad
Festival is dé plek om de magie van het nieuwe circus te ervaren. En dat 5 dagen lang
op het Schouwburgplein, in de TR Schouwburg én in het Oude Luxor Theater.
Circusartiesten uit de hele wereld staan met hun spraakmakende voorstellingen en
acts garant voor een onvergetelijk circusfeest. Ontmoet dagelijks Nederlands coolste
circustalent, bizar jongleercircus en acrobatiek waar je mond van open valt. Op het
festivalterrein geniet je bovendien van gratis voorstellingen en acts en van veel
gezelligheid op het sfeervolle festivalterrein. En als je de smaak helemaal te pakken
hebt gekregen, kun je zelf aan de slag in onze circusjungle! Circusstad Festival is hét
uitje in de meivakantie, vol met familievoorstellingen en circusworkshops waar de
kinderen zelf actief aan de slag kunnen. De kaartverkoop is gestart op

www.circusstad.nl. Wees er snel bij!
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1 April Kikker in je bil. Het blijft flauw maar toch leuk! Hieronder een paar foto’s

De onderbouw liet zich goed beetnemen, met hulp van de ouders uiteraard. In de
bovenbouw kregen we volgekalkte wc rollen met 1 april erop; ook leuk!!!

Ingezonden bericht:
Korfballen bij SKV Nexus. Een kennismakingstraining vanaf 5 jaar! Met sporten kun je
niet vroeg genoeg beginnen.

Woensdag 8 mei vindt de finale plaats van het voetbaltoernooi. Volgende week een
uitgebreid verslag want de Violier zit uiteraard met een aantal groepen in de finale!
HEEL VEEL SUCCES en juf Suzanne kan nu al trots zijn op onze kanjers!

