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Algemeen
Nog een paar uur en dan worden veel maatregelen rondom Corona losgelaten. Als team zijn wij hier
ook ontzettend blij mee. Eindelijk kunnen de kinderen van de verschillende groepen weer door
elkaar spelen, hoeven de leerkrachten in de algemene ruimtes hun mondkapje niet meer te dragen
en lijkt het bijna weer ‘normaal’.
Ik wil jullie als ouders heel erg bedanken voor het begrip en de medewerking afgelopen jaar. Mede
dankzij jullie zijn wij er als Violier redelijk goed doorheen gekomen. Ik hoop oprecht dat wij deze
periode nooit meer hoeven door te maken, maar het is fijn om te weten wanneer er iets aan de hand
is dat de ouders van de Violier met ons meedenken. Nogmaals heel erg bedankt!
Verkeer rondom de school
Tijdens de haal- en brengmomenten kan het erg druk zijn in en rondom de scholen. Dit kan zorgen
voor gevaarlijke situaties waar bewoners zich zorgen om maken. Ik ga ervanuit dat de ouders van de
Violier zich voorbeeldig gedragen, maar houd rekening met uw mede weggebruikers.
Groep 8
De groepen 8 hebben genoten van de drie dagen kamp.
Op kamp zijn er verschillende spellen gedaan, van een spooktocht, tot een sportdag en niet te
vergeten de bonte avond. Naar wat ik begreep ging het er tijdens ‘levend stratego’ ook erg fanatiek
aan toe tussen de leiding onderling. Tegen alle verwachting in en tot frustratie van de verliezende
partij heeft het team van juf Suzanne en juf Monique van de Minkelis wel 3x verloren (van de 3x) van
het team van juf Monique van der Helm, juf Fee en Mansy.
Ook hebben de kinderen een glimp kunnen opvangen van het Nederlands Elftal wat op 22 juni op het
terrein grenzend aan het kamphuis moest trainen.
Vandaag zijn de groepen 8 als afsluiting van deze geweldige week nog een dagje naar de Efteling. Ik
wil alle leerkrachten, studenten, vriendinnen van studenten en Justin (OR) bedanken voor hun
fantastische inzet afgelopen week. Daarnaast wil ik de OR bedanken voor de dag Efteling die toch
mogelijk is gemaakt.

Geslaagd
Juf Melissa Noija is vorige week geslaagd voor haar opleiding als Leraar ondersteuner. Van harte
gefeliciteerd. Ik heb het tweede en laatste jaar van de opleiding tot schoolleider deze week succesvol
afgerond, dus nu kan ik het echt "
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Verdeling groepen
Gisteren is de indeling van de groepen 6, 7 en 8 bekend gemaakt. De kinderen weten nu bij welke
kinderen zij komend jaar in de groep komen. Mijn planning is om bij de volgende nieuwsbrief het
complete overzicht van komend schooljaar toe te voegen, dus wie welke juf of meester krijgt. In
onderstaand data overzicht staat ‘kennismaken met de nieuwe leerkracht’ op 7 juli op de planning.
Dit wilden wij eigenlijk niet door laten gaan vanwege de cohortering, maar nu alles versoepeld kan
het wellicht toch doorgaan. Ook dit zal ik volgende week laten weten.

Belangrijke data
7 juli
12 en 13 juli
14 juli
16 juli
1 september

Kennismaken nieuwe leerkracht
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie
Eerste schooldag

