
 

De Laatste Nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020 

Een nieuwe collega 

Vorige week berichtte ik u dat we een sollicitatieprocedure hadden opgestart zaten om een 
nieuwe collega voor groep 5/ 6 aan te trekken. Ik kan u mededelen dat dit gelukt is! We zijn 
heel blij om u te kunnen melden dat Felicia Wijnhorst een van onze LIO studenten is 
geslaagd en per 1 september zal worden aangesteld als leerkracht op de Violier. Ook 
Ronald Desaunois heeft deze week zijn diploma behaald. We zijn trots dat onze Lio 
studenten met zulke goede resultaten zijn geslaagd en ook heel gelukkig dat zij beiden als 
werkplek voor de Violier hebben gekozen. Dank gaat ook uit naar hun goede begeleiders 
Trudy, Carmen en Lucienne en natuurlijk onze (vertrekkende) stagecoördinator Marianne 
Hanswijk. 

Helaas vond er op de Pabo geen feestelijke diploma uitreiking plaats, maar tijdens ons 
laatste teamvergadering van het jaar afgelopen woensdag hebben zij een mooie bos 
bloemen gekregen. 

Aan het begin van volgend schooljaar zullen zij zich nader aan 
u voorstellen 

 

 

 

 

Schooltijden schooljaar 2020-2021 

Na de zomervakantie starten we weer volgens de reguliere schooltijden tenzij in de 
zomervakantie het advies komt om weer volgens het continurooster te gaan draaien. De 
ochtenden zijn dan van 8:30- 12:00 en de middag van 13:15- 15:15, met uitzondering van 
woensdag, deze is van 8:30- 12:15. Ook de TSO gaat weer van start zoals u gewend bent. 

De uitkomst van de enquête eerder deze maand waarin om uw mening werd gevraagd 
aangaande het continurooster heeft ons wel doen besluiten om over dit punt komend jaar 
goed na te gaan denken. Van de 212 respondanten staan er 159 positief tegenover het 
hanteren van het continurooster. 
 



De pensionado’s aan het woord: 

10 juli 2020 

18 Jaar Violier; de tijd is voorbij gevlogen. Daarvoor 
24 jaar Woudhoek, Ouverture en Troubadour. Dat betekent 
dat ik na 42 jaar ga stoppen met werken. Dat zal vreemd zijn. 
Op de Violier is het altijd levendig, er wordt hard gewerkt en 
is het gezellig. Dit komt door de ontzettend leuke kinderen, 
fijne ouders en lieve collega’s. De beginjaren op de Violier 
stond ik bekend als de juf van groep 3. Veel jaren heb ik die 
groep gehad. En het was een feest als de kinderen het lezen 
weer onder de knie hadden. Daarna heb ik veel verschillende 
taken binnen het MT uitgevoerd, wat ik ook met veel plezier 
gedaan heb Wat zal ik iedereen gaan missen. Maar ook komt 
er nu veel tijd om te wandelen, te fietsen en aan nieuwe 
hobby’s te beginnen. Ik wens alle kinderen en ouders ook de 
komende jaren succes op deze goede school. Ik zal met heel 
veel plezier blijven terugkijken op mijn fijne tijd op de Violier. 

Marianne Hanswijk 

 

Onlangs heb ik mijn 66ste verjaardag gevierd. Mijn 
AOW gerechtigde leeftijd komt in zicht en daarom ga ik 
stoppen met werken op de Violier. In 1975 ben ik begonnen 
met lesgeven in Vlaardingen in een kleuterklas. De 
basisschool bestond  nog niet. Toen mijn dochter werd 
geboren, moest ik stoppen met werken, van een deeltijdbaan 
was geen sprake. Na vijf jaar en een zoon rijker begon het 
weer te kriebelen en ben ik het onderwijs ingestapt. Vooral de 
laatste periode heb ik genoten van het werken in de Pallas 
Athena Groep, de plusklas en met heel veel plezier 
samengewerkt met Monique Duivenvoorden. Nu is het tijd om 
het stokje over te geven aan Christel Verschuur die gebruik 
zal gaan maken van de ervaringen van Monique 
Duivenvoorden. De komende vrije tijd zal ik eerst gaan 

besteden aan het opvoeden van onze Labradoodle pup Yazz. Dus toch nog een soort 
lesgeven, maar dan anders. Jammer dat door de Corona Crisis er geen eindpresentatie kan 
plaatsvinden van de Pallas Athena Groep en er geen afscheid kan worden genomen van de 
ouders. Jammer, maar het is niet anders, daarom via deze weg het allerbeste voor de 
toekomst en ik wens u allemaal een heel fijne vakantie. 

Janna Spek, coördinator PA Groep 



 

 
Beste ouders, collega’s en alle anderen die ik op de 
Violier heb ontmoet,  
 
Vrijdag, 17 juli, neem ik definitief afscheid van “mijn schooltje” 
O.b.s de Violier, de school waar ik ruim 20 jaar werkzaam ben 
geweest. Er breekt voor mij een gehele nieuwe tijd aan, een tijd 
waar ik zelf een invulling aan mag (en moet) gaan geven. Om 
met dit laatste te beginnen. Mijn pensioentijd begint met een 
cursus kunstgeschiedenis en het oppikken van een oude hobby, 
fotografie m.n (uiteraard) natuurfotografie. Verder had ik het plan 
mijn rugzak uit de kast te halen om een wat langer reisje te gaan 
maken, maar dat heb ik gezien de Corona even uitgesteld.  
De Violier is voor mij altijd een hele fijne school geweest met een 
onderlinge sfeer waar ik mij goed thuis voelde. Ik wil mijn 
collega’s, de kinderen, ouders en iedereen die ik in mijn functie 
als leerkracht heb ontmoet hiervoor heel hartelijk bedanken. Dat 
zal ik in de toekomst absoluut gaan missen, maar anderzijds heb 

ik nu ook veel zin in de periode die nu gaat komen.   
Ik wens iedereen het allerbeste,  

Meester Rob 
 
 

Hallo allemaal, 
Eerder dan gepland (min of meer onverwacht dus), heb ik 
vanwege het Corona-virus het besluit genomen al dit jaar te 
stoppen met werken op school. Graag wil ik u, ouders, bedanken 
voor het feit dat u uw kind(eren) aan mij hebt toevertrouwd. De 
kinderen zal ik gaan missen, maar vervelen zal ik mij zeker niet. 
Inmiddels sta ik al zolang voor de klas dat ik, de kinderen van de 
kinderen van toen, in de klas kreeg en vader en moeders als 
opa's en oma's terugzag. Dit was een bijzondere ervaring en 
maakte mij duidelijk hoe snel de tijd gaat. Mijn werk heb ik altijd 
met veel plezier gedaan en kijk dan ook mede dankzij u en uw 
kinderen terug op een fijne tijd, bedankt hiervoor! Velen van u 
kom ik vast nog wel eens tegen in de nabije toekomst, dus ik zeg 

bij deze............. tot ziens! Vriendelijke groeten, juf Sylvia   

  

Nog een weekje werken en dan zal ik vrijdag 17 juli afscheid nemen van een geweldig 
team en een school vol prachtige kinderen. Na een werkzaam en studerend leven zal ik nog 
in opdracht van onze Stichting 2 projecten inhoudelijk coördineren. Ik zal dus nog regelmatig 
contact hebben met collega’s van de Violier maar dan alleen op inhoudelijk vlak. Zoals u 
weet zal Mariska het stokje overnemen. Zij heeft mijn volledige vertrouwen en ik zal haar 
steunen of adviseren als zij daar om vraagt. Aangezien we al een jaar lang samenwerken en 



taken hebben verdeeld zal er voor u niet veel veranderen. Helaas hebben we vanwege de 
Corona niet de mogelijkheid om persoonlijk afscheid van u te nemen. Daarom wil ik u via 
deze weg ontzettend bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking, de hulp en fijne 
gesprekken. De ouders van de Medezeggenschapsraad 
de Ouderraad en de hulpouders wil ik speciaal bedanken 
voor hun inzet en de fijne samenwerking. Zonder 
betrokken, helpende en adviserende ouders  zou de 
Violier niet zo’n fijne school zijn.  

Ik ben met heel veel plezier 4 jaar directeur van de Violier 
geweest en ik zal de kinderen en mijn collega’s 
verschrikkelijk gaan missen maar, u ziet het goed op de 
foto, ik ben op 22 juni jl oma geworden van ons eerste 
kleinkind. Hij heet Thijs en ik hoop dat hij een stukje van 
het gemis zal opvullen. Donderdag 16 juli zullen wij, de 
oudjes, van alle kinderen per klas afscheid gaan nemen en 
hen een mooie toekomst toewensen. 

Het gaat u allen goed!! 

Betty van Dam 

 

Afscheid pensionada’s 

Helaas kan de afscheidsreceptie, zoals eerder gemeld, niet 
doorgaan. Wilt u of uw kind nog een persoonlijk bericht in de vorm 
van een kaartje of tekening voor één van hen achterlaten, dan kan 
dit vanaf maandag in de kantoortuin worden ingeleverd. Hier staan 
5 dozen met de namen van de penionada’s erop klaar en deze zal  
ik donderdag persoonlijk aan hen overhandigen. 

Ik wens u alvast een heel fijne vakantie en hopelijk zien we elkaar 
na de vakantie gezond weer terug. 

Mariska 

 

Denkt u eraan:  

● Vrijdag 17 juli is een vrije dag dus 16 juli is de laatste schooldag 
● De eerste schooldag van schooljaar 2020-2021 is woensdag 2 september 
● Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september is het team op 

studietweedaagse en is de school gesloten.  


