
 

 

Nieuwsbrief 8        februari 2023 

Algemeen 
Het jaar gaat snel; de rapportgesprekken en de gesprekken voor het definitief advies zijn deze week 
gevoerd. Nu kunnen de leerlingen van de groepen 8 zich gaan inschrijven op de school van hun 
keuze. Altijd een leuke maar spannende tijd. In april maken de groepen 8 nog de eindtoets van IEP. 
Ik hoop in de volgende nieuwsbrief het concept jaarrooster voor komend schooljaar met u te kunnen 
delen.  
 
Leerlingaantallen 
Wat betreft het leerlingaantal zien wij een lichte groei. We hebben op dit moment 326 leerlingen. 
Heeft u nog een kind thuis wat nog geen 4 jaar is en nog niet in ingeschreven op de Violier, dan kunt 
u een inschrijfformulier ophalen bij mij of een gesprek met juf Trudy aanvragen. Zij verzorgt 
overwegend de rondleidingen. Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal in de Violier, realiseert u zich 
dan dat uw kind dan niet automatisch ook staat ingeschreven op de Violier. De reden dat ik dit nu 
aankaart heeft te maken met volgend schooljaar. Het is voor ons fijn om te weten met welke 
aantallen we rekening kunnen houden. 
 
Actie voor Turkije en Syrië 
Wat mooi om te zien dat er al veel ouders en kinderen bezig zijn geweest met de actie. Volgende 
week vrijdag, 24 februari, moet het geld uiterlijk op school worden ingeleverd. Ik kan dan met de 
ouders die zich hiervoor hebben aangemeld het geld tellen. Hopelijk kan ik volgende week een mooi 
bedrag bekend maken. 
 
Ouder tevredenheid peiling 
Binnenkort ontvangt u via Parro een link naar de ouder tevredenheid lijst. Vanuit het bestuur wordt 
van ons verwacht deze elke 2 jaar uit te zetten onder ouders. Uw mening is voor ons erg belangrijk. 
De uitkomst van de peiling gebruiken wij om zaken te analyseren en indien nodig te verbeteren. 
Hopelijk wilt u hieraan meewerken. Na een vorige peiling kwam ter sprake dat ouders niet altijd alles 
erin kwijt konden. Heeft u los van de vragenlijst nog feedback (positief of negatief), dan kunt u mij 
altijd mailen of bellen. 
 
Zwangerschapsverlof juf Mylène 
Volgende week is de laatste week voor juf Mylène van groep 5/6. Zij mag dan gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof. Meester Frans Stevens vervangt haar. Langs deze weg: geniet van je verlof en 

we kunnen niet wachten om jullie wondertje te zien (en de kinderen van de groep vast ook niet      ). 
 
Namens de Kleine Ambassade 
Woensdag 22 februari organiseert de Kleine Ambassade in samenwerking met de gemeente en tal 
van Schiedamse partners het Grote Afval the Game Ruilfeest voor kinderen. Kinderen van alle 
basisscholen in Schiedam zijn van harte welkom om tijdens de vrije inloop langs te komen om een 
nieuwe outfit, een mooi boek, iets gezelligs voor op hun kamer of een leuk stuk speelgoed te komen 
scoren. Het gaat om spullen waar kinderen 'uitgegroeid' zijn of die ze niet meer gebruiken, maar die 
er nog als nieuw uitzien en waar iemand anders nog veel plezier van kan hebben. De afgelopen tijd 
zijn er ongelofelijk veel prachtige items ingeleverd die allemaal wachten op een tweede leven, dus er 
is genoeg voor iedereen! Daarnaast zijn er ook andere activiteiten waarbij kinderen zich kunnen 
verzekeren van een onvergetelijke dag. 
Kinderen zijn van 14:00u tot 16:00u welkom bij het kantoor van de Kleine Ambassade, Broersvest 205 
te Schiedam (tegenover de parkeerplaats van het Theater aan de Schie). Uiteraard is alles gratis en 
aanmelden is niet nodig. Heb je zelf nog spullen om te delen of te ruimen? Dan mag je ze ook 
meenemen! 



 

 

 
 
 

Belangrijke data 

25-02 t/m 05-03 Voorjaarsvakantie 
07-03   Bag2School 
05-04   Paasontbijt 
06-04   Studiedag team, kinderen zijn vrij (KomKids biedt opvang) 
07-04   Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij  
10-04   Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij 
21-04   Koningsspelen / start Suikerfeest 
22-04 t/m 7 mei Meivakantie 


