
 
 
 
Nieuwsbrief 6 maart 2020 
 
Brief van de Kinderraad over de Sponsorloop. 
 
Beste allemaal, 
Een aantal weken terug hebben alle kinderen van de Violier kunnen stemmen voor 
het doel van de Sponsorloop. Op de volgende doelen is veel gestemd: 
Diabetesfonds, Het Alzheimerfonds, KiKa en de Wereldouders maar de meeste 
stemmen gingen naar KiKa en Wereldouders. In de kinderraad hebben we besloten 
dat we de opbrengst gaan verdelen over KiKa en Wereldouders. 
Groeten Erin 
 
Aangezien de sportcommissie hierna aangaf dat KiKa al een keer aan de beurt is 
geweest als begunstigde van de sponsorloop is in overleg met de kinderraad 
besloten om dit jaar dan toch alleen te kiezen voor Wereldouders! 
Het is eigenlijk heel moeilijk om uit goede doelen te kiezen. Dat heeft de kinderraad 
wel ondervonden bij het tellen van de stemmen. Voor alle doelen waren er wel 
behoorlijk veel stemmen. We zijn echter blij dat Wereldouders nu is uitgekozen 
omdat we vinden dat alle kinderen een veilige jeugd verdienen en dit doel bovendien 
door een van onze ouders actief gesteund wordt.  
Later zult u hier meer over horen.

 
 
www.wereldouders.nl 
 



Wervingsfilm voor de Violier: 
Op 17 maart staan staan de opnames voor de wervingsvideo voor de Violier op de 
agenda. Onze Stichting Primo heeft een professioneel bedrijf ingehuurd om onze 
Primo scholen in beeld te brengen. De film is een onderdeel van de 
wervingscampagne die Primo opzet om zich als werkgever te onderscheiden van 
andere besturen in het kader van het lerarentekort. Het filmpje komt op onze website 
te staan. Alle scholen hebben aangegeven met welke aspecten zij zich willen 
profileren. 
Er worden opnames gemaakt in verschillende klassen, gangen en schoolplein op 
verschillende momenten. U heeft aangegeven of uw kind moet worden uitgesloten 
van het maken van beeldmateriaal. Wij zullen ons aan deze code van de AVG wet 
houden.  
 
De Schiedamloop 
Afgelopen zondag werd de Schiedamloop gehouden. Enige tijd geleden zijn hiervoor flyers 
uitgedeeld op school en konden kinderen zich inschrijven. Groep 1 t/m 4 voor 1.25 km en 
groep 5 t/m 8 voor 2.5 km.  

Van onze school waren ook 
kinderen aanwezig en wat 
hebben zij het goed gedaan!  
Uit groep 3 deed Jens mee en 
ook Tess uit groep 3 liep 
gezellig samen met haar 
nichtje. Zij behaalden samen 
een gedeelde 3e plaats! Uit 
groep 5 deden Kiam, Milan en 
Boyd mee. Boyd wist een 3e 
plek te behalen bij de jongens 
groep 5/6 en Milan was 4e. 
Uit groep 6 deed Lara mee en 
zij behaalde bij de meisjes 5/6 
een mooie 4e plek.  
Als laatste Fay uit groep 7, zij 
behaalde bij de meisjes 7/8 
een eerste plaats! 
Hartstikke leuk dat er kinderen 
van onze school waren en ook 
allemaal ontzettend goed 

gelopen! Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 
 
 
 



Judolessen in groep 5. Goed Bezig!! 

 
 
Het Corona virus 
Ondanks een afname van nieuwe besmettingen in China en een afname van het 
dodenaantal per dag aldaar, blijven de nieuwe meldingen van besmettingen in 
Europa en Nederland de gemoederen bezig houden. Het is terecht of onterecht een 
hype op alle nieuwszenders. Over de gehele wereld heeft men scholen en bedrijven 
gesloten. In Nederland is er nog geen sprake van het sluiten van scholen. Dinsdag 

10 maart komen de Europese onderwijsministers samen. De AVS (algemene 

vereniging voor schoolleiders)heeft voor Nederland geïnventariseerd wat de 

scholen voor maatregelen hebben genomen. 
Wij zijn alert voor onszelf als leerkrachten en voor de kinderen en willen dat 
voorlopig ook blijven. De maatregelen die we genomen hebben en nog nemen, heeft 
u op Parro kunnen lezen. We hebben het handen geven aan het begin van de dag 
ook voorlopig afgeschaft, hoe jammer we dit ook vinden! We laten de deurklinken en 
trapleuningen iedere dag 2 keer schoonmaken. Ook de toiletten worden tussen de 
middag extra gedaan. Wilt u uw kind zelf ook nog eens herinneren aan de papieren 
zakdoekje en het hoesten en niezen in de armholte! Na 10 maart zal duidelijk 
worden of er vanuit Europa verdergaande maatregelen zullen worden aanbevolen. 

 
8 Maart internationale vrouwendag 
Voor gelijke behandeling voor vrouwen en mannen 
op het werk, gelijke betaling en tegen sexueel 
geweld. Daar hoeft het basisonderwijs zich in ieder 
geval niet zo heel druk over te maken! 



 
 
 
Belangrijke data: 
24 maart t/m 26 maart : Rapportgesprekken, via Parro inschrijven. 
Woensdag 25 maart: Grote Rekendag 
Vrijdag 3 april: Ouder/kind activiteit groep 1,2,3 
Donderdag 9 april: Paasontbijt 
Vrijdag 10 april: Vrije dag 
Maandag 13 april: Vrije dag, 2e paasdag. 
Wo 15 april en do 16 april: IEP eindtoets groep 8 
14,15 en 16 april: Entreetoets groepen 7 
Vrijdag 17 april: Koningsspelen en sponsorloop 
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei: Meivakantie 
 
 


