
 

 

Nieuwsbrief 2        oktober 2021 

Algemeen 
De eerste schoolweken liggen alweer achter ons en iedereen is lekker gestart. De meeste groepen 
bevinden zich momenteel in de ‘storming fase’ een fase waarin kinderen hun plekje proberen te 
veroveren en te kijken hoever ze echt bij de juf of meester kunnen gaan. Dit is een natuurlijk proces. 
Als u hier meer over wilt weten, dan zou u het eens kunnen Googelen. 
 
Vorige week hebben we een fantastische feestweek gehad. Ook het weer zat heel erg mee gelukkig. 
Op Parro heeft u mee kunnen genieten van alle leuke activiteiten die zijn georganiseerd. 
 
Binnenkort vindt er een vergadering plaats tussen Komkids, de Vlinder en de Violier over het gebruik 
van het plein om wat dingen met elkaar af te stemmen. Gelukkig gaat er heel veel goed, maar 
sommige dingen moeten echt even goed worden afgesproken. 
 
De poort aan de voorzijde van de school is nu voor de tweede keer kapot. Er wordt gekeken hoe dit 
opgelost kan worden, zodat we hier niet elke week last van hebben.  
Het hek gaat op slot wanneer Komkids naar huis gaat (meestal rond 18:00) tot die tijd kunnen de 
kinderen lekker op het plein spelen, daarna helaas niet meer. Wilt u uw kind(eren) waarschuwen 
voor het gevaar van over hekken klimmen? 
 
Nieuwe leerkracht 
In de vorige nieuwsbrief ben ik 1 leerkracht vergeten te noemen, namelijk juf Ilse. Juf Ilse loopt al 2 
jaar rond op de Violier, maar dit jaar voor het eerst als leerkracht. Hieronder zal zij zich aan u 

voorstellen. 
 
 Hallo, mijn naam is Ilse Van Landschoot. Voor 
sommige mensen ben ik een bekend gezicht maar 
voor anderen nog niet. Na 10 jaar lesgeven op een 
basisschool in Schiedam heb ik de laatste 8 jaar 
binnen Stichting Primo veel kinderen geholpen die 
extra ondersteuning nodig hadden op verschillende 
gebieden. Vanaf dit schooljaar ben ik juf van groep 
5 op donderdag en vrijdag.  
Mijn 2 kinderen hebben met veel plezier op de 
Violier gezeten en zitten nu allebei op de 
middelbare school. In mijn vrije tijd houd ik van 
koken, lezen en sporten.  
Ik heb er zin in om er een leerzame en gezellige tijd 
van te maken op de Violier.  
 
Tot ziens.  
Ilse Van Landschoot  

 

 

 

  



 

 

Nieuwe maatregelen Corona 
In de nieuwe maatregelen staat, dat niet meer de gehele klas in quarantaine hoeft bij een positieve 
besmetting enkel het kind wat positief testte gaat in quarantaine. Als school zullen wij altijd melden 
wanneer er een positieve besmetting in de groep van uw kind is. U kunt dan extra alert zijn op 
symptomen.  Wij zullen de GGD steeds raadplegen bij een positieve besmetting en ons laten 
adviseren. Wij volgen altijd het advies van de GGD op. 
Bij een quarantaine kan de leerkracht geen thuisonderwijs geven. Wel kunnen (vanaf groep 5) de 

kinderen in overleg  met de leerkracht werken via Snappet. 

Ouder-kind activiteiten 
De ouder- kind activiteiten gaan dit jaar gewoon door, alleen op een iets andere manier dan voor 
Corona. Dit jaar is deze activiteit t/m groep 5, omdat ouders al zoveel momenten hebben gemist 
afgelopen 2 jaar. Daarnaast kunt u zich 1x inschrijven voor een ouder/ kind activiteit. Per datum zijn 
er een aantal plekken beschikbaar. Iedereen zou dan aan het eind van het schooljaar aan de beurt 
zijn geweest. Het is uiteraard geen verplichting, maar wel leuk om een keer echt een kijkje in de klas 
te nemen. Op deze manier zijn de ouder- kind activiteiten per keer minder druk en is er voor u als 
ouder ook wat meer tijd en aandacht. 
  
De data zijn: 

13 oktober 
11 november 
17 januari 
22 februari 
8 april 
2 juni 
 
Binnenkort zullen de leerkrachten van groep 1 t/m 5 Parro hiervoor openzetten. 
 
Boekenmarkt en Kinderboekenweek 
Maandag 4 oktober is er de jaarlijkse kinderboekenmarkt, verzorgd door Post Scriptum. De 
leerkrachten zullen op de dag zelf met de kinderen een kijkje gaan nemen bij de boeken. U kunt van 
15:30- 17:00 en van 18:00- 19:00 een boek met uw kind kopen. Dit jaar is er ook een speurtocht voor 
de kinderen die eindigt bij de boekenmarkt. Uiteraard bent u niet verplicht om te komen, maar 
wellicht vindt u het leuk om weer eens een rondje door de school te lopen. 
 
Op 6 oktober start de Kinderboekenweek officieel. Wij zullen deze week feestelijk met de kinderen 
openen. Zij mogen deze dag ook verkleed komen. Via Parro hoort u hier meer over. 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook de informatiebrief vanuit de bibliotheek over de 
Kinderboekenweek. 
  



 

 

 
Belangrijke data 
 
04 oktober  Boekenmarkt 
06 oktober  Start Kinderboekenweek 
13 oktober  Ouder- kind activiteit (t/m groep 5) 
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
11 november  Ouder- kind activiteit (t/m groep 5) 
23 november  Voortgangsgesprekken (3 t/m 7) 
24 november  Voorlopig advies groep 8 
25 november  Voortgangsgesprekken (3 t/m 7) 
03  december  Sinterklaasfeest 
23 december  Kerstfeest 
 
 
 


