Nieuwsbrief 17 mei 2019
Beste ouders en verzorgers
Deze week is het schooloverzicht van de Iep toets binnengekomen. Wij hebben gezien dat
wij ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Daar zijn we heel trots op. We verwachten
deze week de individuele leerling-kaarten met de behaalde scores en bijbehorend advies
binnen te krijgen. De ouders van groep 8 ontvangen van de leerkracht deze kaart met een
begeleidende brief. Zoals met de ouders en verzorgers van de groep 8 kinderen duidelijk is
besproken, zal de uitkomst van de toets geen invloed hebben op het schooladvies. Mocht er
bij het schooladviesgesprek tussen de ouders en de school van een van beiden zijden twijfel
zijn uitgesproken dan kan de uitkomst van de toets doorslaggevend zijn. In dit enkele geval
worden de ouders of verzorgers uitgenodigd voor een gesprek waarin we nog eens
zorgvuldig met elkaar de afweging zullen maken.
We verwachten begin volgende week de kaarten binnen te krijgen. Deze worden dan zo snel
mogelijk in een envelop aan de kinderen meegegeven.

Het BOSS traject:
Deze taart die helemaal niet past
binnen ons gezonde school
concept, is niet vanwege de IEP
scores maar is ons toegestuurd
vanwege een positieve
beoordeling voor het BOSS
traject. Samen met de Klinker en
de Loep is de Violier een
opleidingsschool. Dat betekent dat
wij samen met de
instituutsopleider van de Pabo de
studenten een intensiever
opleidingstraject bieden.
Marianne Hanswijk is onze
schoolopleider en coördineert de
begeleiding van al onze studenten. Zij heeft dus recht op een extra groot stuk van deze
taart! Zo te zien is zij al begonnen.

Veilig in het verkeer
De vader van Sophie uit groep 6 geeft vanuit zijn werk
voorlichting op scholen over het gevaar van appen/
bellen op de fiets.
Hij heeft aangeboden lessen op de Violier te komen
geven. De groepen 6 tot en met 8 hebben aangegeven
hier graag gebruik van te willen maken! De gastlessen
zullen voor de bovenbouwgroepen verzorgd worden op
18 juni aanstaande.

Nieuwe collega’s
Zoals aangekondigd hebben we de afgelopen week een 6 tal sollicitatiegesprekken gevoerd.
We zijn trots en blij dat we u kunnen meedelen dat we de volgende leerkrachten hebben
aangenomen:
Sandra Pelgrim, onze Lio student die aan het afstuderen is in groep 8 als fulltimer!
Rosan Lingmont. Rosan heeft haar Pabo afgerond en zal 2 dagen als leerkracht aan onze
school worden aangesteld. De overige dagen zal zij gebruiken om haar master pedagogiek
te behalen.
We zijn ook heel blij dat we de zeer ervaren en deskundige Lucienne Brunink aan ons team
hebben weten te verbinden. Zij werkt momenteel op de Klinker en zal na de vakantie als
fulltime starten op de Violier. Helaas hebben we ook een aantal zeer goede kandidaten
moeten teleurstellen.
Volgens planning zullen we u voor de kindvrije week de planning en formatie van volgend
schooljaar meedelen.

Nieuws van de Pallas Athena groep.
Na ieder project van de Pallas Athena groep wordt er een kort verslag geschreven ter verantwoording en
documentatie. De projecten die de PA groep uitvoert worden doorgaans ontwikkeld door het psychologisch
adviesbureau Ponte.
De afgelopen periode heeft de PA groep geen gebruik gemaakt van een van de projecten van het psychologisch
adviesbureau Ponte maar Monique Duivenvoorden, een van onze externe
docenten heeft zelf een project bedacht en uitgewerkt. We vinden het
eens tijd om alle ouders een kijkje te gunnenn de keuken van de PA
groep. Onderstaand vindt u het door Monique geschreven verslag over het
laatst afgeronde project.

Gardenerds’ World (afgeleid van het tijdschrift
Gardeners’ World.
De kinderen hebben elke les één aspect van tuinieren
bestudeerd en hierover een artikel geschreven waardoor zij
na 5 weken een prachtig en leerzaam tijdschrift konden

samenstellen. Hun eigen tijdschrift, want zij waren zowel redacteur, fotograaf als vormgever.
Het was hard werken om elke week een artikel te schrijven.
Als voorbereiding hebben de kinderen verschillende tijdschriften doorgekeken om te kunnen
bepalen waaraan een tijdschrift moet voldoen: een voorpagina, een inhoudsopgave, een
voorwoord, een colofon en natuurlijk plaatjes/foto’s en artikelen.
Als eerste werd het voorwoord geschreven. Sommigen gingen zelfs de uitdaging aan om dit
in de vorm van een betoog te schrijven! Iedereen was het erover eens dat de natuur toch
wel heel belangrijk is.
De tweede les was gewijd aan de biologische kringloop. Tijdens het kijken van een filmpje
hierover maakten de kinderen aantekeningen voor hun artikel. Deze les werd afgesloten met
het maken van een wormenbak met
tijgerwormen. Iedereen was enthousiast over dit
doe-het-zelf-moment, van het boren van de
gaatjes in de emmer tot aan het plaatsen van de
wormen in hun nieuwe verblijf.
De derde les vond niet plaats op school, maar
bij kwekerij Poot aan de Groeneweg. Na een
stevige wandeling van een minuutje of 20
werden wij ontvangen door Annemieke Poot, die
ons de ins en outs van het werk op de kwekerij
uitlegde. Als extraatje was er nog een uitleg
over de reactie van planten op bepaalde soorten
water en menselijke aandacht door een
wetenschapper van de universiteit van Eindhoven. Maar een kwekerij kan niet verlaten
worden zonder aarde te voelen, dus Annemieke had voor de kinderen zonnebloemzaadjes
die geplant mochten worden om mee naar huis te nemen.
De vierde les ging over de fotosynthese. Met de stolpproef van Jan Ingenhousz (een kaarsje
en een plantje onder een stolp) werd aangetoond dat planten van koolstofdioxide met water
en zonlicht onder andere zuurstof maken. Ook in deze les maakten de kinderen driftig
aantekeningen over zowel de proeven als het filmpje over de fotosynthese. Dit was ook de
les waarin zij voor het eerst chemische reactievergelijkingen moesten oplossen. Echte
hersenkrakers!
De vijfde les was weer een doe-het-zelf-les. Na eerst het filmpje over de bestuiving en
bevruchting van tomatenplanten te hebben bekeken, hebben de kinderen tomatenplanten
gezaaid volgens de Deno-methode. Ook hebben zij planten “gemaakt” door middel van
scheuren en stekken: één bieslookplant werd in een aantal kleinere planten gescheurd en
basilicum werd gestekt op water.
Een week later zijn de ontkiemde tomatenzaden uitgeplant in een petflesje dat als kasje
diende. Bedankt voor de flesjes, Elien en
Sophie!
Het enthousiasme en de creativiteit was groot!
Op zich was één artikel per week inleveren
voldoende maar een aantal wilde meer.
Woordzoekers werden toegevoegd, eigen
interesses kwamen erbij, bouwtekeningen voor
een vogelhuisje en een konijnenhok en zelfs

interviews met deskundigen. Dit alles resulteerde in mooie, leerzame en heel persoonlijke
tijdschriften. Het ene keurig geprint, het andere ijverig met de hand geschreven en
geïllustreerd. Wij zijn trots op onze gardenerds!
Wij kunnen inderdaad trots zijn op onze
leerlingen, maar de complimenten zijn vooral voor
Monique, omdat zij haar passie duidelijk heeft
kunnen overbrengen op de leerlingen. Wist u dat
Monique zich al een aantal jaren als vrijwilliger
aan de Violier heeft verbonden om juist voor deze
doelgroep samen met juf Janna zinvolle en
uitdagende activiteiten te ontwikkelen? Genoeg
reden om haar eens extra in het zonnetje te
zetten!!!

Peuternieuws

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er
door bezuinigingen van de gemeente geen subsidie meer gegeven wordt voor
reguliere peuterklassen. Dat betekent dat kinderen zonder indicatie
(ontwikkelingsachterstand) geen gebruik meer kunnen maken van de
peuterspeelzaal in de vorm die men gewend was. Komkids heeft voor peuters
zonder indicatie de halve dagopvang ingesteld. Op de site van Komkids:
www.komkids.nl kunt u hier alles over lezen.
We kunnen u meedelen dat u vanaf dit moment uw kind kunt inschrijven! Uw
kindje kan dan starten vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

Nieuws van het voetbal front:
De meiden van ⅞ zijn afgelopen woensdag in de regiofinale 8e geworden. Twee

verloren, een gewonnen en een gelijk gespeeld. Goed gedaan hoor!!! Laat de scouts
maar komen!
Er zijn nog wat wedstrijden te spelen:
Woensdag 22 mei de is de finale van de categorie groepen 3 en 4. Zet hem op
kids!!!!
Als sportminded school moeten we, eerlijk is eerlijk, de Ajaxfans op onze school (ja
die zijn er echt..!) ook van harte feliciteren met het
behalen van de titel voor Landskampioenen en spijtig
dat ze tegen de Spurs hebben verloren in de laatste
seconde…...in de strijd om die andere beker! In de
Keukenkampioendivisie (ja die bestaat ook echt…)
staat Sparta in ieder geval tweede achter Twente en
voor jong Ajax moet je toch een eind naar beneden
scrollen. Dat belooft toch niet veel goeds voor het
komende seizoen, voor Ajax... Excuus, ik liet mij even
gaan……

Groep 7 start met de Entreetoetsen op 22 mei aanstaande tot en met dinsdag
28 mei.
Na de eindtoets van groep 8 is het tijd voor de Entreetoetsen voor de groepen 7.
Deze toetsen zijn van Cito toets en veel uitgebreider dan de Eindtoets voor groep 8.
De gehele toets bestaat uit verschillende onderdelen en wordt verdeeld over 5
ochtenden afgenomen. Deze gegevens van deze toetsen bieden de leerkrachten
een overzicht van de hiaten die er voor verschillende onderdelen per groep bestaan
en welke hiaten er bij de individuele leerlingen zijn en natuurlijk ook van de
voorsprong per onderdeel of individuele leerling ten opzichte van de groep of het
landelijke gemiddelde.
Op basis van de resultaten van
de entreetoets kan de leerkracht
van groep 8 zijn of haar
programma aanpassen indien dit
nodig is.
Tegelijkertijd geeft de entreetoets
al een indicatie voor het
uitstroomniveau van de
leerlingen. De uitkomsten van
deze toets worden betrokken bij
het voorlopig advies dat de
kinderen van groep 8 in het
najaar krijgen. Deze toets kan na
het afnemen van de eindtoets in
groep 8 bij twijfels ook nog als extra indicatie dienen.
Natuurlijk heeft de school de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld via de
methodetoetsen en op basis van de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het doel
van deze toetsen is niet om zo hoog mogelijk te scoren maar om een goed beeld te
hebben van de ontwikkeling van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op
de Violier.
Zorgt u dat uw kind het drinkflesje meeneemt en zorgt u deze dagen voor
pauzehappen zonder suiker.
Dit geldt overigens voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met 6
want ook voor deze kinderen start op 20 mei de reguliere
toetsweken. Kinderen worden deze week getoetst op lezen,
spelling en rekenen.

Houdt u ook rekening met de volgende data:
Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei

Hemelvaart(vrij)

Woensdag 5 juni
aanvragen via een verlofformulier
Maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni:
Vrijdag 21 juni:

Suikerfeest vrij via
Pinkstervakantie
Midzomerfeest

Studiereis
Zoals eerder aangekondigd zijn Mariska en ikzelf aankomende week in Grazz
(Oostenrijk) voor een studiereis over inclusief onderwijs.
Op maandag, dinsdag en woensdag is Marianne Hanswijk plv directeur en
donderdag en vrijdag is Trudy van der Burg plv directeur. Zij zijn beiden te vinden in
de kantoortuin. Frank onze concierge is er alle dagen. Bij vragen of calamiteiten kunt
u altijd bij hem terecht.
Namens het team wens ik u een fijn weekend en een goede week toe!
Betty van Dam

Nagezonden voetbalbericht bij de nieuwsbrief van 17 mei 2019
Het was zooo leuk afgelopen woensdag voor de groep 4 kinderen. Ze hebben alles
gewonnen en dankzij de keepers de 0 gehouden!!
Volgende week woensdag is de finale!! Dat wordt een pittige uitdaging.

