
 
 
Nieuwsbrief vrijdag 13 december 2019 
 

Beste ouders en verzorgers, 
Deze week hebben we een recordaantal zieke 
kinderen geteld van 39 over de hele school. Bovendien 
nog 4 zieke leerkrachten en onderwijsassistenten dus 
het was een ongelofelijk geregel en geschuif. Het is fijn 
dat iedereen zich flexibel opstelde en mee dacht met 
Mariska en mij. Voor de ouders die hun kind een dag 
hebben moeten thuishouden ofwel door ziekte of 
vanwege een afwezige leerkracht zal het ook niet 
gemakkelijk zijn geweest. 
Laten we hopen dat de Violier maandag weer op volle 
sterkte is en we kunnen genieten van het kerstfeest. In 
ieder geval zullen Dantielle en Camee weer op volle 
sterkte van de partij zijn want zij worden door de 
kinderen ernstig gemist. 

 
Ouders welkom 
Tijdens het kerstdiner, als de kinderen in de klas het kerstfeest met elkaar vieren 
nodigen we u uit in het kidsrestaurant voor een drankje en een oliebol. Als u het leuk 
vindt hoeft u dus niet naar huis tijdens het kerstdiner.  
Op Parro leest u de verdere informatie van de leerkracht over deze avond. 
We hopen dat het weer een heel gezellig kerstfeest zal worden en de ouders die iets 
lekkers maken wil ik hierbij vast heel hartelijk bedanken namens de collega’s en de 
kinderen. 
 
Leerlingenraad 
Onze leerlingenraad bestaat op dit moment uit 4 leden. Nora, Emma, Erin en Suuze. 
Zij zullen nog voor de vakantie in groep 6 en 6/7 langskomen om nieuwe leden te werven. Zij 
zijn op zoek naar 2 nieuwe leden en zouden het heel leuk vinden om jongens bereid te 
vinden. Er wordt in groep 6 geworven voor de continuiteit van de leerlingenraad maar als er 
kandidaten uit de groepen 7 en 8 zijn, dan mag dat natuurlijk ook. Bij grote belangstelling 
houden de vier zittende leden een “sollicitatieprocedure”. 
 
Geen nieuwsbrief vrijdag 20 december 
Volgende week zal er geen nieuwsbrief verschijnen dus dit is de laatste van het jaar op 
vrijdag de 13e!! Ik wens u allen en de kinderen namens het team van de Violier fijne 
feestdagen en fijne vakantie! We hopen u 6 januari weer in goede gezondheid te zien! 
 



 


