
 

 
 
Nieuwsbrief vrijdag 10 mei 2019 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Ik hoop dat u allen een fijne meivakantie heeft gehad en dat de kinderen weer goed 
zijn uitgerust. Inmiddels zijn we al weer een week verder. We zijn druk bezig met de 
formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen. Omdat een aantal collega’s minder 
gaat werken en/of afscheid neemt van de Violier en onze Lio stagiaires hun diploma 
behalen hebben we vacatureruimte. We zijn op dit moment in gesprek met een 
aantal kandidaten en we hopen de sollicitatieronde volgende week woensdag te 
hebben afgerond. U krijgt dan uiteraard zo snel mogelijk te horen welke juf of 
meester er voor welke groep komt te staan. Tegelijkertijd zijn we bezig met de 
jaarplanning en het informatieboekje voor volgend schooljaar. 
 
In de week van 20 mei zijn Mariska en ik op een studiereis naar Graz (Oostenrijk). 
We zullen daar met een groep directeuren en IB-er uit Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis, kennis maken met het zogenaamde “ inclusieve onderwijs”. Dat houdt in 
dat alle kinderen opgevangen worden in het reguliere onderwijs. Er bestaan geen 
speciale of bijzondere scholen in dit concept. In Nederland heet deze variant: Samen 
naar school. Echter in Oostenrijk worden de scholen wel goed uitgerust en op een 
andere manier bekostigd. Wij zijn heel benieuwd en zullen in de volgende 
nieuwsbrief verslag doen van deze ervaring. 
 
 

Voetbalkampioenen: 
Er is veel om trots op te zijn!! De meiden van 7/8 zijn eerste geworden in het 
voetbaltoernooi van Schiedam!! Ze hebben het beter gedaan dan Ajax, gelukkig!!! 
Het team van 5/6 heeft de halve finale bereikt; ook iets om zeker trots op te zijn want 
er waren maar liefs 30 teams in de categorie 5/6! 
Er zijn op dit moment nog geen foto’s beschikbaar maar die hopen we in de volgende 
Nieuwsbrief nog te publiceren. 
Uiteraard zijn we trots op 
alle kinderen die hebben 
meegedaan en ook trots 
op de juffen en meester 
die de regen hebben 
getrotseerd om de 
kinderen aan te 
moedigen!! 
Goed gedaan allemaal!! 
Ole ole ole ole…!!! 
 



 
Nieuwe leden medezeggenschapsraad gezocht 

 
Zoals iedere school heeft de Violier een 

medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten vijf 
ouders en vijf leerkrachten. De MR kan de 

schoolleiding gevraagd en ongevraagd 
adviseren over alle onderwerpen die de school 

betreffen. 
De MR komt ongeveer eens in deze zes weken 

op een avond bij elkaar. 
 

In het nieuwe schooljaar komen er een aantal 
plekken in de MR vrij voor ouders. Wil je je 

kandidaat stellen? Dan kun je tot en met 31 
mei mailen naar de oudergeleding van de MR: mr.de.violier@gmail.com. 

 
Wil je meer weten over de MR? Dan kun je kijken op de website van de Violier (link). 

Ook kun je je vragen stellen via het bovengenoemde e-mailadres. 
 

 
 
 
 
 
Bag2school 
 

Woensdag aanstaande 15 mei is het weer zo ver. Dan 
wordt de ingezamelde kleding opgehaald. De Bag2school 
bus is om 08:15 uur bij onze school. 
 
“ In het geval van slecht weer zorg er dan alstublieft voor 
dat de Bag2School zakken goed beschermd zijn door ze 
bijvoorbeeld te bedekken met een plastic zeil of door de 
zakken binnen op te slaan. Wij kunnen natte zakken 
namelijk niet accepteren. Wij kunnen deze niet 
meenemen. Veel succes met het verdere inzamelen en 
een prettige dag.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schaakkampioen 
 

Op zaterdagmiddag 4 mei heeft Sam van 
Giezen deelgenomen aan een groot 
schaaktoernooi in Delft. Er deden 120 
kinderen aan mee. De meesten waren lid 
van een schaakclub, anderen kwamen 
van basisscholen waar geschaakt wordt. 
Sam speelde in een groep van 6 
kinderen waarbij hij tweemaal tegen 
ieder van zijn groepsgenoten moest 
schaken. Sam speelde dus 10 partijen en 
..... hij won ze alle 10 ! 
Super, vet en cool toch?!! Sam ontving 
natuurlijk een fraaie medaille. Gefeliciteerd 
Sam, de Violier is trots op je!  
 

 

 

 

Monkie   Tip van meester Bart van de bieb: 

Peuters en Onderbouw  

Schrijver Ingrid en Dieter Schubert  

 

Waarom dit boek?  

Dit is een boek zonder tekst. Daardoor kun je het heel goed in een andere taal dan het  

Nederlands voorlezen. Het verhaal gaat over verliezen en terug vinden, wat heel  

herkenbaar is voor peuters en kleuters.  

Waar gaat het over?  



Dieter verliest zijn pop (een aap) tijdens een fietstocht met zijn moeder. De pop wordt  

door het ene na het andere dier ingepikt. Daardoor raakt hij behoorlijk toegetakeld.  

Uiteindelijk komt hij terecht bij een poppendokter. Daar vindt Dieter hem terug in de  

etalage.  

Van hetzelfde slag:  

Mama kwijt – Chris Haughton  

Dit is voor jou – Sanne te Loo 

 

Nieuws van TSO-Komkids  

Jongens en stoeien: het een kan niet zonder het ander, lijkt het wel. We zijn meestal snel 
bezorgd in dit soort situaties. Immers, dat stoeien gaat natuurlijk altijd mis en dan loopt 
het uit op vechten.  

En wat blijkt: voor jongens is het essentieel om te stoeien. Letterlijk, om de krachten te 
meten en zo hun positie ten opzichte van de ander te bepalen. Ze komen veel te weten 
over hun lichaam en hun kracht. Het geeft hen zelfvertrouwen waarbij het heel 
belangrijk is dat jongens door te stoeien leren hun kracht verantwoord in te zetten. 
Kortom, het hoort bij hun ontwikkeling!  

Bij de TSO zien we dit dilemma ook terug. Hoe gaan we daar mee om bij de TSO? Wat 
staan we toe en wat kan niet?  

Wij, als medewerkers snappen dat jongens die essentiële behoefte hebben. En dat dit 
goed is, mits het binnen afgesproken kaders verloopt. Die kaders, die afspraken, stellen 
we met elkaar vast en bespreken we ook heel duidelijk met de kinderen. Elkaar 
moedwillig pijn doen, slaan, schoppen e.d. staan we niet toe. Of wel ‘Stoeien mag; met 
vechten stoppen we meteen.’! Gebeurt dat toch, dan grijpen wij in en laten we de 
kinderen afkoelen.  



En als een van de twee het stoeien genoeg vindt en wil stoppen, dan geeft ie dat aan. De 
ander moet daar dan ook naar luisteren. Zo respecteren we elkaars grenzen. En de TSO 
medewerker ziet daarop toe. Die vraagt regelmatig of het nog leuk is, of iedereen nog 
weet wat de afspraken zijn. En dat is best lastig, ook voor de medewerker. Want is het 
nog spelen of ontaart het nu in vechten? Aan ons volwassenen de taak de kracht meting 
te monitoren; wanneer wij het genoeg vinden, is het genoeg, ook al zeggen de jongens 
dat het een spel is.  

Zo leren niet alleen de kinderen van alles over grenzen tijdens de TSO maar ook wij zelf 
als volwassenen; duidelijk weten waar die ligt, dit uitspreken, soms verleggen en ook 
respecteren van onze en elkaars grenzen! En dat gaat ook wel eens mis, maar dat hoort 
bij leren!  

Heeft u naar aanleiding van dit stukje nog vragen, dan kunt u mij natuurlijk altijd bellen, 
mailen of langskomen.  

Corry, TSO-coördinator 

Anne Frank project 
Door Madelief en Erin 

De bovenbouw van de Violier heeft een project gedaan 
over Anne Frank. 
We hebben eerst in de Anne Frank krant gelezen. 
We hebben ook over een deel van Anne Frank ́s leven 
een presentatie gemaakt in groepjes. 
Elk groepje kreeg een tijd in Anne Frank ś leven. 
We deden de presentatie met presenteerborden waar 
we teksten en plaatjes op moesten plakken uit dit 
tijdperk in Anne Frank ́s leven. 
We weten nu heel veel over Anne Frank en de andere 
mensen in het achterhuis. 
Het dagboek, genaamd Kitty, ligt nu in de 
oorspronkelijke schuilplaats. 
Het bleef achter toen de mensen in het achterhuis en 
twee helpers werden opgepakt. 
Niet alleen het rood geruite boek, was haar dagboek, 
het bestond ook uit wat schriften en gekleurde vellen. 



 
N 
 
 
 
 

Namens de Violier wens ik u allemaal een heel fijn weekend! 
 


