
 

Nieuwsbrief 29 november 2019 
 

De Violier is officieel opleidingsschool: 

Na een jarenlange samenwerking met de Pabo (hogeschool Rotterdam) mogen wij ons 
opleidingsschool noemen. Dit betekent dat wij studenten opleiden tot goede, competente  en 
fijne leerkrachten.  
Tijdens de opleiding staat het werkplekleren op de basisschool centraal. Een groot deel van 
de tijd brengen zij dus hier door. Ook onze leerkrachten zijn allemaal opgeleid om de 
studenten goed te begeleiden en te coachen. De studenten hebben een werkplekbegeleider 
(degene waarbij ze in de klas staan), een opleider binnen de Violier (Marianne) en een 
opleider vanuit de Pabo (Edwin Schot). 

We hopen dat de 
samenwerking 
Pabo-basisschool steeds 
hechter wordt. 
Fijn is dat we van de 
studenten  altijd terug 
krijgen, dat zij met veel 
plezier stage lopen op de 
Violier. 
Dit bordje zal een mooie 
plaats krijgen in onze school. 

Ingezonden brief met 
een mooi initiatief met kerstgedachte: 

Beste meneer/mevrouw, Mijn naam is Fleur Snoeij, en ik ben een oud-leerlinge van de 
Sint Jozef school. Zo’n anderhalve maand geleden ben ik met een vriend van mij, 
Juun, een actie opgestart. We zijn geld in gaan zamelen omdat we gezinnen die leven 
in armoede graag een mooi kerstpakket willen schenken. Inmiddels hebben we meer 



dan €1000 opgehaald en zijn we zelfs live op televisie geweest bij Schie.nu (hier terug 
te kijken: 

https://schie.nu/tv/video/4530/fleur-en-juun-starten-actie-love-in-a-box?fbclid=IwAR3H7
xvInJEpYito-P7UmajefVc04GMWb2aptQYewoutyypjq-PHF9rHD7o ) 

We zijn nog steeds hard op zoek naar gezinnen om deze pakketten aan te schenken. 
Het gaat dus om mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. We snappen dat 
jullie als school zijnde geen gegevens mogen delen over eventuele gezinnen die in 
deze categorie vallen, maar misschien zouden jullie de kinderen kunnen wijzen op 
onze website, zodat zij zichzelf aan kunnen melden. Op 
http://loveinaboxnl.wordpress.com is onderaan de website een formulier te vinden, wat 
makkelijk ingevuld kan worden. Op deze manier kunnen kinderen/ouders zichzelf 
aanmelden. Nog even voor de duidelijkheid: de gezinnen hoeven op geen enkele 
manier herkenbaar op sociale media, dus ze hoeven er niet bang voor te zijn dat ze 
dadelijk met hun naam en/of foto op Facebook of Instagram te vinden zijn. Het gaat er 
enkel en alleen om dat we deze gezinnen even in het zonnetje kunnen zetten. 

Voor eventuele verdere informatie kunnen jullie ook nog even een kijkje nemen op 
onze Facebook pagina, dan wordt het misschien allemaal wat duidelijker. 
https://www.facebook.com/Love-In-A-Box-103815747710355/?modal=admin_todo_tou
r 
 
We zouden het ontzettend waarderen als jullie de actie zouden willen delen, zodat wij 
zoveel mogelijk gezinnen heel erg blij kunnen maken. 
Alvast heel erg bedankt voor de tijd en moeite, 
 
Met vriendelijke groet, 
Juun en Fleur 
 
 

Kersteditie 2019  

Beste ouders, het Sintfeest moet nog beginnen maar toch willen wij 
u alvast op de hoogte brengen van de festiviteiten rondom het 
kerstfeest!   

Vanaf maandag 9-12: 

Lichtjes met een batterijtje  mogen worden meegenomen naar 
school. 

 Het is de traditie op de Violier dat de ouders samen met de 
kinderen iets maken voor het kerstdiner. Dit jaar bedenken de 
leerkrachten samen met de kinderen een deel van het 
kerstmenu. Het menu zal bij iedere klas op  een kerstbal aan 
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een kartonnen kerstboom komen te hangen. Ouders kunnen 
een gerecht uitkiezen en daar dan hun naam bij zetten. Ook 
zullen er een aantal vrije keuze kerstballen hangen. Dit voor 
ouders die toch graag iets anders willen maken. 

Donderdag 19-12 :  Kerst op de Violier! 

Er is op deze dag kijkochtend voor alle groepen van 08:45 -09:45 uur. 

De groepen 1/2 en 3 voeren een dansje op voor de ouders. Nadere informatie hierover krijgt 
u via Parro. 

De groepen 4 t/m 8 gaan knutselen. 

‘s Middags zijn alle kinderen vrij. 

Om 16:45 uur gaan de deuren open en kunnen de ouders en kinderen naar de klas. U kunt 
het eten dan direct neerzetten. 

Om 17:00 uur start het kerstdiner voor groepen (1/2 t/m 8 en de peuters). 

Het kerstdiner zal voor de peuters eindigen om 18.15 uur. Voor de groepen 1/2 en 3 eindigt 
het kerstdiner om 18:30 uur. 

Voor de groepen 4, 4/5 en 5 eindigt het kerstdiner om 18:45 uur. 

Voor de groepen 6 t/m 8 eindigt het kerst diner om 19.00 uur. 

De peuters en de groepen 1 t/m 6 worden binnen door hun ouders opgehaald. De groepen 7 
en 8 gaan zelf via de voordeur naar buiten. 

Nieuw dit jaar! 

U bent als ouder van harte uitgenodigd om tijdens de viering van het kerstdiner een 
hapje en een drankje te drinken in ons kids-restaurant! 

Vrijdag 20-12: 

Kinderen zijn ’s middags vanaf 12.00 uur vrij 

 

We kijken nu eerst uit naar de komst van Sinterklaas op woensdagochtend 4 
december aanstaande!  

Fijn weekend allemaal! 

 

 

 


