
 
 

Nieuwsbrief 6 september 2019 
 
Dag beste ouders, 
De eerste week zit er op. Woensdagochtend was spannend, zowel voor de kinderen als voor 
de leerkrachten. Voor de vakantie was er al een moment georganiseerd waarop de kinderen 
en de nieuwe leerkrachten kennis met elkaar hebben gemaakt maar dan zitten er toch weer 
ruim 6 weken tussen. Voor de kleintjes is dat wel heel lang. 
De kinderen van de nieuwe groepen 3 stonden in de pauze met hun neusjes gedrukt tegen 
het raam van juffrouw Joke hevig te zwaaien naar hun vriendjes en vriendinnetjes die nog 
een jaartje mogen kleuteren. 
De kinderen van de groepen 8 hebben hun plek ingenomen op de bovenverdieping waar ze 
al gewend waren evenals de kinderen van groep 7. De huidige 6/7 moest dit jaar een trapje 
meer lopen! 
We beginnen ieder jaar met een aantal nieuwe kleuters maar ook mogen we na de vakantie 
een aantal nieuwe zij-instromers begroeten. Een hartelijk welkom voor: Adri Simouns in 
groep 8, Berk van der Brugge en Keano Steenhoek in groep 7, Graciela Dey in groep 6, 
Sophie Jansen in groep 4/5, Ayra Kahn in groep 5, Mirac Alper en Rasil Khan in groep 4 en 
Tatum Steenhoek in groep 3. De nieuwe kleuters: Yasmijn Straub, Alya Duman, Xem 
Majoor, Aaliyah Schuurbiers en Thomas Verhulst ook van harte welkom!! 



13 September komt Kaan Sahiner naar groep 6 vanuit Haarlem. Fiona Cheu in groep 8b 
was al voor de vakantie begonnen. Wellicht ben ik nog een aantal kinderen vergeten maar 
deze kinderen en de nieuwe kleuters zijn ook van harte welkom op de Violier! 
 
De formatie: 
We zijn begonnen met een formatie die nog niet geheel op sterkte is. Echter er 
blijven vacatures via Primo aangeboden worden. Op de meeste scholen is er met 
wat knip- en plakwerk toch voor iedere groep een gepensioneerde leerkracht, 
onderwijsassistent en/of zij instromer ingezet. Deze mensen verdienen onze 
aandacht en groot respect want het vak blijft prachtig maar ook onverminderd zwaar. 
Tegelijk wil ik hier de ouders bedanken die begrip en vertrouwen hebben en ervan 
uitgaan dat wij ons uiterste best doen het onderwijs zo goed mogelijk te laten 
verlopen voor alle kinderen. 
Wij blijven ons best doen om de formatie op sterkte te krijgen! 
 

 
Ook dit jaar kunnen de kinderen op school weer gebruik maken van het 
online-programma Squla. De meeste kinderen werken/spelen hier met veel 
plezier mee. Tijdens schooluren wordt dit programma gratis ter beschikking 
gesteld. 
Voor thuis wordt de mogelijkheid geboden om een abonnement op Squla te 
nemen. Hiervoor heeft ieder kind afgelopen week een envelop mee naar huis 
gekregen met een aanbod om tegen een gereduceerd tarief een abonnement af 
te sluiten. Op de site van Squla (www.squla.nl) vindt u meer informatie over het 
programma. 
Wilt u graag weten hoe het programma werkt, dan kunt u hier ook een 
demo-programma starten. Veel plezier ermee! 
  

http://www.squla.nl/


Ingezonden Nieuwsberichten: 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin 
aangeboden. 
  
Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 
Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: vrijdag 4 oktober 2019 
Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur 
Leslocatie: OBS De Violier, Stockholm 1 3124 SG SCHIEDAM 
  
Prijs 
175 euro (incl. examen) 
  
Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere 

resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het 
beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een 
type-coach. 
  
De klassikale cursus van de Typetuin 

·         Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau. 
·         De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 
·         Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten. 
·         Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online 

berichtenmodule. 
·         De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
·         Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus 

afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is 
regisseur van zijn of haar eigen leerproces. 

  
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 
  
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in. 
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? 
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579. 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
https://www.typetuin.nl/aanmelden/start


Bibliotheekoverzicht: 
Op verzoek van juf Marianne bij deze het overzicht voor de bibliotheekbezoeken. Wilt 
u ervoor zorgen dat de kinderen op deze data het boek meenemen als zij het willen 
ruilen en dat zij bij voorkeur het Violiertasje gebruiken of een andere tas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum                                    Tijdstip Groep  
  
Dinsdag 10 september           11:15-11:30  peuters  

13:30-14:00 1/2A  
14:00-14:30 4 
14:30-15:00 5 
  

Donderdag 12 september       11:15-11:30 peuters  
13:30-14:00 1/2B  
14:00-14:30 3A 
14:30-15:00 7 
15:15-15:45 iedereen 
  

Dinsdag 17 september           13:30-14:00 1/2C  
14:00-14:30 4/5 
14:30-15:00 6 

  
Donderdag 19 september       13:30-14:00 3B  

14:00-14:30 6/7  
14:30-15:00 8A + 8B 
15:15-15:45 iedereen 



  
Dinsdag 24 september           11:15-11:30 peuters 

13:30-14:00 1/2A 
14:00-14:30 4 
14:30-15:00 5 

  
Donderdag 26 september       11:15-11:30 peuters  

13:30-14:00  1/2B  
14:00-14:30 3A 
14:30-15:00 7 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 1 oktober             13:30-14:00 1/2C 

14:00-14:30 4/5 
14:30-15:00 6 

  
Donderdag 3 oktober             13:30-14:00 3B  

14:00-14:30  6/7 
14:30-15:00 8A +8B 
15:15-15:45 iedereen 
  

Dinsdag 8 oktober             11:15-11:30  peuters 
13:30-14:00 1/2A  
14:00-14:30 4 
14:30-15:00 5 

 Donderdag 11 oktober            11:15-11:30 peuters  
13:30-14:00 1/2B  
14:00-14:30 3A 
14:30-15:00 7 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 15 oktober             13:30-14:00  1/2C  

14:00-14:30 4/5 
14:30-15:00 6 

  
Donderdag 17 oktober            13:30-14:00 3B  

14:00-14:30 6/7 
14:30-15:00 8A + 8B 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 29 oktober             11:15-11:30 peuters 

13:30-14:00 1/2A  
14:00-14:30 4 
14:30-15:00 5 

  
Donderdag 31 oktober            11:15-11:30 peuters  



13:30-14:00 1/2B  
14:00-14:30 3A 
14:30-15:00 7 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 5 november             13:30-14:00 1/2C  

14:00-14:30 4/5 
14:30-15:00 6 

  
Donderdag 7 november          13:30-14:00 3B  

14:00-14:30 6/7 
14:30-15:00 8A  + 8B 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 12 november            11:15-11:30 peuters 

13:30-14:00 1/2A  
14:00-14:30 4 
14:30-15:00 5 

  
Donderdag 14 november        11:15-11:30 peuters  

13:30-14:00 1/2B  
14:00-14:30 3A 
14:30-15:00 7 
15:15-15:45 iedereen 

  
 Dinsdag 19 november            13:30-14:00 1/2C  

14:00-14:30 4/5 
14:30-15:00 6 

  
Donderdag 21 november        13:30-14:00 3B  

14:00-14:30 6/7 
14:30-15:00 8A + 8B 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 26 november            11:15-11:30 peuters  

13:30-14:00 1/2A   
14:00-14:30 4 
14:30-15:00 5 

  
Donderdag 28 november        11:15-11:30 peuters  

13:30-14:00 1/2B  
14:00-14:30 3A 
14:30-15:00 7 
15:15-15:45 iedereen 

  
Dinsdag 3 december             13:30-14:00 1/2C  



14:00-14:30 4/5 
14:30-15:00 6 

  
Donderdag 5 december          13:30-14:00 3B 
                                                14:00-14:30 6/7 
                                                 14:30-15:00 8A + 8B 
                                                 15:15-15:45 iedereen 
  
Dinsdag 10 december            11:15-11:30 peuters 

13:30-14:00 1/2A 
                                                14:00-14:30 4 
                                                14:30-15:00 5 
  
Donderdag 12 december        11:15-11:30 peuters 

13:30-14:00 1/2B 
                                                14:00-14:30 3A 
                                                14:30-15:00 7 
                                                15:15-15:45 iedereen 
  
Dinsdag 17 december             13:30-14:00 1/2C 
                                                 14:00-14:30 3A 
                                                 14:30-15:00 7 
  
 

Onze bibliotheek staat er weer prachtig bij. 
We gaan dit jaar nog meer aandacht 
besteden aan het belang van lezen. We zullen 
ons leesbeleidsplan lezen ook  publiceren op 
de site: www.scholenopdekaart.  
Op deze site kunt u scholen met elkaar 
vergelijken op verschillende beleidsterreinen 
waaronder ook de kwaliteit en 
uitstroomgegevens. 
 
Wat betreft het lezen kunnen we niet vaak 
genoeg benadrukken dat veel oefenen 
belangrijk is maar dat het genieten van 
verhalen en het voorlezen bij de jongere 
kinderen van groot belang is voor de 
vaardigheid als het echte leren lezen begint. 
Voorlezen aan kinderen die al kunnen lezen 
is belangrijk voor hun luistervaardigheid en 
concentratievermogen! 
 
 

Bericht van juf Debby van de Viooltjes: 

http://www.scholenopdekaart/


 

 
 
 
 
Gezonde school: 
Nog even een reminder over onze verantwoordelijkheid als school ten aanzien van 
een gezonde levensstijl. U weet dat wij als onderwijsorganisaties steeds meer taken 
vanuit de overheid opgelegd krijgen omdat met uitgaat van het principe: Jong 
geleerd, oud gedaan! Om er een aantal te noemen:  

1. Duurzaamheid waaronder energieverbruik, afval scheiden, dikke truiendag, 
ecoschool, hergebruik,  

2. Burgerschap: discriminatie, burgerrechten, identiteit(persoon en land), 
participatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, verkiezingen 



3. Gezondheid: bewegingsonderwijs, oriëntatie op sporten, buitenspelen, 
bewegen tijdens het leren en gezonde voeding. 

4. Techniek en digitalisatie (hier komen we later op terug). 
5. Milieu en natuur: Co2 uitstoot verminderen, verantwoordelijkheid, 

milieuorganisaties etc. 
Dat is veel en we willen u op de hoogte houden van onze activiteiten op dit gebied. 
Ook willen we graag tijd om ons bezig te houden met de basisvaardigheden, lezen, 
schrijven en rekenen en daarom moeten wij keuzes maken voor een onderdeel dat 
we belangrijk vinden voor een bepaalde periode.  

 
Vorig jaar hebben we de focus gelegd op 
gezondheid en daar gaan we dit jaar mee 
door. Zonder dogmatisch te zijn hebben 
volgende afspraken wel hun ingang gevonden 
op de Violier: 

● De kinderen trakteren gezond. Dat kan 
van alles zijn, stokje met fruit of 
snoeptomaatjes etc. Als er koek, snoep of 
chips wordt getrakteerd gaat dit met de 
kinderen mee naar huis. Ouders kunnen dan 

zelf bepalen of/wanneer de kinderen dit mogen eten.  
● Woensdag is waterdag. Alle kinderen drinken alleen water uit hun Dopper of 

met een beker uit de kraan. We zien dat heel veel kinderen, bij de kleuters 
nagenoeg allemaal, iedere dag hun Dopper met water meenemen naar 
school.Nieuwe ouders kunnen een Dopper met het logo van de Violier kopen 
bij de kantoortuin op de BG naast de peuters. Deze kost €7,50. 

Met de MR van de school bespreken we de keuzes en worden de voorstellen mbt 
gezonde school op een rijtje gelegd. Komkids heeft ook voor de gehele stichting 
een geheel nieuw beleid ontwikkeld ten aanzien van gezondheid. Dit jaar zijn er 
een aantal maatregelen genomen: 
 
Medezeggenschapsraad 
Wat betreft de oudergeleding hebben we nagenoeg een gehele nieuwe 
Medezeggenschapsraad. In de volgende nieuwsbrief worden de nieuwe leden aan u 
voorgesteld. Voor alle vragen over het basisonderwijs, medezeggenschap, wet- en 
regelgeving kunt u inloggen op op www.oudersonderwijs.nl.  
 
 
 
 
Boekenmarkt: 

http://www.oudersonderwijs.nl/


Wij willen u mededelen dat de boekenmarkt op maandag 30 september direct na 
schooltijd zal starten om 15.15 zoals gebruikelijk maar we zullen niet onderbreken tot 
18.30. We gaan in een ruk door van 15.15 tot 18.30. We zullen op deze middag wat 
leuke activiteiten organiseren rondom de boekenmarkt maar we houden geen 
kijkavond in de groepen zoals in het overzicht staat. Er is na drie weken nog niet 
heel veel te zien. We hopen op deze manier nog veel meer belangstelling te wekken 
en uit te dragen hoe belangrijk het is om te leren en te ervaren dat lezen leuk is!!! 
 

LEZEN is LEUK, alles, altijd en overal! 
 
Boeken Sparen. 
Tot de boekenmarkt op 30 september kunt u nog 2 
weken doorsparen!! De spaarkaart kunt u dan 
inwisselen voor een boekenbon waarmee u op de 
boekenmarkt een boek kunt uitzoeken. 
 
Daarna beginnen we weer met sparen tot de 
boekenmarkt van volgend jaar. 
Bij deze een mooie gelegenheid om de ouders te 
bedanken die iedere week het geld inzamelen en de 
kaarten aftekenen. 
 
Dank jullie wel!! We hopen dat we dit jaar weer op 
jullie mogen rekenen. 
 

 
Tijdens de boekenmarkt zien we juf Sabine weer. Zij helpt Post Scriptum ieder jaar 
met de boekenmarkten op de verschillende scholen tijdens de kinderboekenweek. 
Juf Marianne aan het voorlezen. 
 
 
De gezinsspecialist 
Zoals we u al hadden meegedeeld is onze gezinsspecialist weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. Hieronder leest u de nieuwe flyer van Minters! Deze kunt u 
ook lezen op de site www.minters.nl. 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


