
 

 

Nieuwsbrief 1        september 2021 

Algemeen 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Wat fijn om de kinderen weer terug te 
zien. Het nieuwe schoolplein is zo goed als klaar. Vandaag en anders uiterlijk maandag worden de 
hekken geplaatst is mij verteld. In oktober zullen de bomen en struiken worden geplant. De plekken 
waar nu aarde ligt is ‘snel gras’ gezaaid, vandaar dat de stukken nog zijn afgezet met lint. Voor de 
leerkrachten is het ook wel even wennen, maar we hebben afgesproken eerst te ervaren hoe dingen 
gaan en lopen voordat we dingen echt met elkaar (Vlinder, Passie, Komkids en Kethel) gaan 
afspreken. 

                         

 

Ik zal dit jaar maandelijks een nieuwsbrief sturen, tussendoor zal ik belangrijke zaken steeds via Parro 
delen.  

Team uitbreiding 

Ik kan u vertellen dat wij ons team hebben kunnen uitbreiden met wel 4 mensen. 
Meester Jeroen staat 5 dagen in groep 7. Hij heeft vorig jaar bij ons zijn afstudeer stage gedaan. 
Juf Ilona komt nu 2 dagen per week meedraaien op school in de ondersteuning, vanaf februari start 
zij dan als zij- instromer op onze school. Zij heeft hiervoor gewerkt als docent op Mavo Schravenlant. 
We hebben ook juf Frederique aan kunnen nemen, zij heeft haar opleiding tot onderwijsassistent 
vorig jaar afgerond en na 2 jaar hier stage gelopen te hebben, wilde zij graag blijven. Zij start later dit 
jaar aan de Pabo. 
Meester Rick komt ons team versterken als vakleerkracht gym op vrijdag. Hij is vorig jaar 
afgestudeerd. Iedere groep (vanaf groep 3) krijgt nu dus 2x per week les van een vakleerkracht. 
Groep 1/ 2 heeft 1x per week les van juf Suzanne. 
 
Ik wens alle ‘nieuwe’ mensen veel plezier en succes op de Violier! 



 

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 9 en vrijdag 10 september komt de schoolfotograaf weer langs. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan het rooster, deze zal ik zo snel mogelijk met u delen. Het is altijd een hele 
organisatie om iedereen op de foto te krijgen. Juf Frederique zal deze dagen het geheel coördineren. 

Gymrooster 

Ik heb voor nogal wat verwarring gezorgd aangaande de gymroosters. Mijn excuses hiervoor. Hierom 
nog 1x het juiste gymrooster: 

Maandag- Juf Suzanne  
09.15- 10.00  Groep 1A  
10.00- 10.45  Groep 1B  
10.45- 11.30  Groep 1C  
11.30- 12.15  Groep 3  
12.15- 13.00  Groep 4  
  
Woensdag- Juf Suzanne  
09.15 - 10.00    Groep 6A  
10.00 - 10.45     Groep 6B  
10.45 - 11.30     Groep 7A  
11.30 - 12.20    Groep 7B  
12.20 - 13.10    Groep 8A  
13.10 - 14.00    Groep 8B  
  
Donderdag-juf Suzanne  
09.15 - 10.00    Groep 3  
10.00 - 10.45     Groep 4  
10.45 - 11.30     Groep 4/5  
11.30 - 12.20    Groep 5  
12.20 - 13.10    Groep 6A  
13.10 - 14.00     Groep 6B  
    
Vrijdag- meester Rick  
09.15 - 10.00     Groep 4/5  
10.00 - 10.45 Groep 5  
10.45 - 11.30 Groep 7B  
11.30 - 12.20 Groep 7A  
12.20 - 13.10 Groep 8B    
13.10 - 14.00 Groep 8A  
 

Eten en Drinken 

Graag weer even aandacht voor het eten en drinken. Op woensdag is het de gezonde dag (water en 
bijvoorbeeld fruit). Op de overige dagen is het vrij, maar gelieve geen hele pakken/ bekers met koek; 
1 x drinken voor de ochtend en 1x drinken voor de middag is (zeker voor de jongste kinderen) 
voldoende.  



 

 

Ingestuurde mail 

In het weekend van 11 en 12 september is het weer Open Monumentendagen. Het thema is: ‘Mijn 
monument is jouw monument’ 
Tijdens dat weekend zijn er veel gebouwen te bezichtigen en kan er aan verschillende activiteiten 
deelgenomen worden.  
  
Maar speciale aandacht wil ik vestigen op de verkiezing Mijn monument van Schiedam. Je kunt zelf 
een plek of gebouw uitkiezen dat jouw monument van Schiedam is. Zowel volwassenen als kinderen 
kunnen meedoen. 
Vul hier het formulier in: https://tinyurl.com/MonumentSchiedam 
  
 Namens het Comité Open Monumentendagen 
  
Met vriendelijke groeten, 
Caroline Nieuwendijk 
 
 
Belangrijke data 
 
9 en 10 september Schoolfotograaf 
14 september  Ouder- kind activiteit (t/m groep 5). Informatie volgt. 
14 september  Informatieavond groep 4/5 en 5 t/m 8 
16 september  Informatieavond groep 1 t/m 4 
20 t/m 24 september Feestweek met op vrijdag de schoolreis. 
4 oktober  Boekenmarkt. Info volgt. 
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
 
 


