
 

 

Nieuwsbrief 31        28-05-2021 

 
Sponsoractie Wereldouders 
Wat fijn dat er massaal geld opgehaald is door de leerlingen en namens Wereld Ouders wil ik u 
bedanken voor de medewerking. Binnenkort maken we bekend hoeveel er daadwerkelijk is 
opgehaald en hoeveel voedselpakketten wij kunnen doneren. 
 
Eindtoets 
Wij wachten met smart op de koerier die ons de officiële bladen met de uitslagen komt brengen. 
Wanneer deze maandag nog niet binnen zijn, dan zullen wij ervoor zorgen dat wij zelf de bladen 
printen, zodat u weet hoe uw kind heeft gescoord. 
 
Bericht namens de OR: 
Beste ouders, verzorgers, 

Helaas heeft ook dit schooljaar door Corona een aantal activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Zo 
hebben we een streep moeten zetten door de sportdag/Koningsspelen en moest de schoolreis 
worden uitgesteld naar september. 

Dit houdt in dat we – net als in het vorige schooljaar – geld overhouden. Dat geld zal volgend 
schooljaar alsnog worden ingezet om een deel van de activiteiten van te betalen. Dat geeft ons de 
ruimte om de ouderbijdrage volgend schooljaar wederom éénmalig te verlagen. Op dit moment 
maken we de balans op en bekijken we welk bedrag volgend jaar als ouderbijdrage zal worden 
gevraagd. 

Vriendelijke groet, 
De Ouderraad 
 
Stichting Passie 
Met ingang van maandag 31 mei start er op de 2e verdieping van de Violier (tijdelijk?) een groep van 
de Stichting Passie. De groep heeft 4 kinderen die nu tussen wal en schip vallen en thuiszitten, omdat 
onderwijs zoals wij dit in Nederland kennen, voor hen niet mogelijk is en zij nog te jong zijn om in een 
groep op bijvoorbeeld een dagbehandeling geplaatst te worden. Deze jongeren, tussen de 9 en 11 
jaar zijn namelijk wel toe aan leren, maar dan op een heel andere manier en op een lager tempo dan 
de kinderen van de Violier. Daarnaast hebben deze kinderen allemaal een vorm van ASS.  Persoonlijk 
vind ik dit een mooie maatschappelijke ontwikkeling en ben ik trots dat wij als Violier de eerste in de 
regio zijn dit kunnen realiseren. Wilt u meer weten over deze stichting, kijk dan op: https://stichting-
passie.nl  
 
 
Belangrijke data 
16 juni     Meester-/ juffendag 
17 en 18 juni   Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij 
21, 22, 23 juni   Kamp groep 8 (onder voorbehoud) 
7 juli    Kennismaken nieuwe leerkracht 
12 en 13 juli   Musical groep 8 
14 juli    Uitzwaaien groep 8 
16 juli     Start zomervakantie 
1 september   Eerste schooldag 
 


