
 
 
Nieuwsbrief 29 augustus 2019 
 
Beste ouders en lieve kinderen, 

 
De vakantie is bijna voorbij. Ik hoop dat 
jullie het fijn hebben gehad en goed zijn 
uitgerust. Het team van de Violier is al 
vanaf afgelopen maandag hard bezig 
om de lokalen in te richten, de 
jaarplanning te maken en de lessen 
voor te bereiden.Ook de overdracht van 
de groep naar de nieuwe leerkracht is in 
de laatste vakantieweek gepland.  
Woensdag hebben we onze eerste 
teamvergadering gehad. Iedereen was 
present en het was fijn om elkaar weer 

te zien. We hebben het programma van de tweedaagse van maandag en dinsdag 2 en 3 
september doorgenomen zodat iedereen op de hoogte is van de activiteiten. Misschien vindt 
u het leuk of interessant om te weten wat wij zoal op deze dagen doen. In het kort geef ik u 
hiervan een overzicht: 
 
De Studietweedaagse 

Het taakbeleid: Buiten het lesgeven aan de 
groep heeft iedere leerkracht uren te besteden 
(afhankelijk van de aanstelling) voor schooltaken 
en persoonlijke- en schoolontwikkeling. De 
schooltaken zijn bv. het coördineren en 
organiseren van onder andere Sinterklaas, 
Kerst, Schoolreisje. Dit gebeurt in samenwerking 
met de Ouderraad van de school.  
Schoolontwikkeling: Het onderwijs is constant 
in beweging, nieuwe inzichten, nieuwe 
methodieken of nieuwe vakken moeten 

geïmplementeerd of aangepast worden. Wij streven ernaar om ons niet gek te laten maken 
door ministerie, bedrijven of specialisten maar ons curriculum op basis van ervaring en 
kennis van de leerkrachten gefundeerd aan te passen. Daarvoor richten wij PLG’s 
(professionele werkgemeenschappen) in die zich verdiepen in een onderdeel van het 
curriculum, onderzoek doen en daarna met een goed onderbouwd voorstel komen voor 
aanpassing, vervanging of handhaving van het bestaande. Op de tweedaagse worden de 



PLG’s ingericht en per PLG wordt het plan van aanpak en de doelstelling beschreven en aan 
de rest van het team gepresenteerd. Er zijn PLG’s per bouw (bv Beginnende Geletterdheid) 
maar ook schoolbreed (bv Engels). Binnen de PLG’s werken de collega’s ook aan 
persoonlijke ontwikkeling maar daarbuiten volgen de leerkrachten ook cursussen in 
teamverband of persoonlijk. 
Verder zullen wij ons verdiepen in het gebruik van de chromebooks die nu voor alle groep 7 
en 8 kinderen zijn aangeschaft en waarop ook met Snappet gewerkt gaat worden. 
Tevens zullen wij overstappen van Microsoft omgeving naar een Google omgeving en daar 
krijgen wij ook de nodige instructie voor. Kortom een druk programma met als doel om 
dinsdagmiddag met elkaar goed uitgerust en op elkaar afgestemd te zijn om het schooljaar 
goed te beginnen. 
U heeft voor de vakantie het informatieboekje van ons ontvangen. Voor de zekerheid 
herinneren we u in deze nieuwsbrief nog even aan het gymrooster dat direct aanstaande 
woensdag op de eerste schooldag ingaat. Let op: groep 8 B begint dit schooljaar in de 
gymzaal! 

 
Gymrooster  

Rooster vakleerkracht. 

Op woensdag en donderdag verzorgt onze vakleerkracht 
Suzanne de Graaf de gymlessen. De tweede gymles 
wordt door de leerkracht zelf verzorgd. 

Rooster vakleerkracht: 
Zaal: Stockholm 
 
Woensdag 
8.30 -    9.15   groep 8A 
9.15 -   10.00   groep 8B 
10.00 - 10.45   groep 7 
10.45 - 11.30   groep 6/7 
11.30 - 12.15   groep 6 
  
 
 

Donderdag 
8.30 -    9.15 groep   1/2A 
9.15 -    9.55 groep 1/2 B  
9.55 -   10.35 groep 1/2C   
10.35 - 11.15 groep 3B   
11.15 - 12.00 groep 3A  
13.15 - 13.55 groep 4   
13.55 - 14.35 groep 4/5 
14.35 - 15.15 groep 5  
  
 



 
 
Rooster groepsleerkracht: 
Zaal Stockholm 
Dinsdag 
10.15- 11.05 groep 3A 
11.05-12.00 groep 3B 
  
Zaal Stockholm 
Vrijdag 
8.30- 9.15        groep 4 
9.15- 9.55        groep 4/5 
9.55- 10.35 groep 5 
10.35- 11.15 groep 6 
11.15- 12.00 groep 6/7 
13.15- 13.55 groep 7 
13.55- 14.35 groep 8A 
14.35-15.15 groep 8B 
 
Materialen 
Ook willen we u nog herinneren aan de materialen die de kinderen vanaf groep 5 zelf 
moeten aanschaffen: 
 
Groep 5 en 6 
De kinderen krijgen vanuit school een kladblok, een liniaal, sterke lijm en kleurpotloden. 
In groep 4, 5 en 6 schrijven de kinderen met de Stabilo. 
De kinderen schaffen zelf aan: 
·         Etui: Het etui moet in het laatje passen. 
·         Schaar 
·         Lijmstift 
·         Gum 
·         Schrijfpotlood 
·         Elastomap: A4 
·         Viltstiften 
·         Puntenslijper 
 
Groep 7 en 8 
De kinderen schaffen zelf aan: 

·         Alle materialen die bij groep 5 en 6 genoemd staan 
·         Agenda 
·         Een goed schrijvende pen (of de Stabilo uit voorgaande jaren). 

 
Boekensparen 
Woensdag 4, 11 en 18 september kan er nog gespaard worden voor de boekenmarkt op 30 
september. 19 September worden alle kaarten opgehaald en ontvangt u een boekenbon 



waarmee u op de boekenmarkt samen met uw kind een boek uit kunt kiezen. In een van de 
volgende nieuwsbrieven krijgt u uitgebreide informatie over de boekenmarkt. 
 
Hulpouderlijst 
Zoals ieder jaar inventariseren we aan het begin van het schooljaar de hulpouders. Op de 
eerste schooldag krijgt uw kind een overzicht mee waarop u kunt aangeven met welke 
activiteiten u eventueel wilt helpen. Wij en de ouders van de OR  zijn ieder jaar heel blij met 
de hulp die geboden wordt. Om de activiteiten zoals uitstapjes, ontbijtjes, creatieve 
activiteiten en of sport activiteiten te ondernemen is de hulp van ouders noodzakelijk. Ook al 
helpt u een keer dan is dat al heel fijn. Wilt u het ingevulde formulier donderdag of uiterlijk 
vrijdag inleveren? Vast heel erg bedankt! 
 

 
Schone toiletten 
Tenslotte nog een oproep aan de ouders van de onderbouw. Tot en met groep 4 
komt het regelmatig voor dat kinderen niet doortrekken, naast de wc plassen, de wc 
met poep besmeuren en/of wc papier naast de pot gooien. Wij willen met name aan 
de kleuterouders vragen om hun kinderen te leren zelfstandig gebruik te maken van 
het toilet en hen te leren de regels van hygiëne te handhaven.  
Natuurlijk heeft ieder kind wel eens een ongelukje en gaat er wel eens iets mis maar 
vanaf groep 3 verwachten wij toch zeker dat kinderen geleerd hebben om na het 
toiletgebruik de wc schoon en netjes achter te laten. De grootste groep doet dit 
uitstekend maar ieder jaar zijn er uitzonderingen en is het probleem hardnekkig. We 



kunnen dit niet oplossen zonder de medewerking van de ouders. Wij besteden er 
regelmatig aandacht aan maar zien het als een taak van de ouders om hun kinderen 
op dit gebied op te voeden. We zien het als een recht van ieder kind om op een 
schone wc zijn of haar behoefte te doen maar we zien het ook als een plicht van 
ieder kind om ervoor te zorgen dat de wc’s schoon en netjes blijven. 
Tussen de middag krijgen alle toiletten sowieso een extra schoonmaakbeurt. 
 
 
Tot slot wensen wij u nog een aantal fijne dagen en zien er naar uit om woensdag 
alle kinderen gezond en uitgerust te mogen begroeten!!! 
 
Betty van Dam  
 
 
 
 


