
 
 
Nieuwsbrief  25 mei 2019 
 
Goedemiddag ouders en verzorgers, 
Deze editie ontvangt u later dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met de studiereis naar 
Graz, Oostenrijk waaraan Mariska Boer en ik deze week hebben deelgenomen zoals u heeft 
kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. 
Deze reis werd voor de tweede keer georganiseerd door het samenwerkingsverband 
bedoeld voor directeuren en IB-ers van de verschillende besturen van Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. Wij waren met een groep van 21 personen van de besturen 
Uniek, Siko en Primo. Wij werden in de gelegenheid gesteld om te zien hoe men in de 
provincie Steinmark vorm heeft gegeven aan zogenoemd “ Inclusief Onderwijs” . Dat houdt 
kortgezegd in dat kinderen met lichamelijke- geestelijke- of leerbeperkingen niet naar 
speciale scholen hoeven maar onderwijs en zorg krijgen op de school in de buurt. Het geld 

dat besteed wordt aan de exploitatie van 
het instandhouden van Specaal Onderwijs 
(bv blindenschool) en Speciaal 
Basisonderwijs (bv Poldervaart) en de 
reiskosten vervoer en voorzieningen gaat 
naar de reguliere scholen waardoor er 
kleine klassen zijn; niet meer dan 25. Zijn 
het er 26 dan wordt de groep standaard 
gesplitst. We zagen kinderen met het 
syndroom van Down en kinderen met zware 
vormen van autisme. Binnen deze groepen 
zijn standaard twee leerkrachten aanwezig 
en vaak ook nog een “schaduwleerkracht” 
speciaal voor het reguleren van het gedrag 
en gevoel en om speciale activiteiten uit te 
voeren. De hele groep voelt zich 
verantwoordelijk voor elkaar en speciaal lijkt 
daar heel gewoon.Deze studiereizen 
hebben als doel te onderzoeken of de visie 
en vorm past binnen de Nederlandse 
schoolstructuur in het algemeen en binnen 
ons samenwerkingsverband in het 
bijzonder. We hebben mooie dingen gezien 

en zijn zeker aan het denken gezet. Het een op een overnemen van dit model is niet 
mogelijk maar in de eindevaluatie heeft de groep wel positieve mogelijkheden benoemd en 
expliciet aangegeven wat minder aantrekkelijk is. Uiteraard is geld en de verdeling daarvan 



de belangrijkste factor maar ook de onderliggende visie op “inclusie voor alle kinderen” is 
een mooi uitgangspunt. Voor ouders, kind en school is het een grote frustratie als een kind 
moet worden overgeplaatst omdat hij of zij niet in het profiel past of dat er geen expertise/ 
mankracht/ruimte is om adequaat te kunnen handelen. 
Wat wij zagen was hartverwarmend en ook de leerkrachten en ander personeel zagen wij 
met grote gedrevenheid aan het werk. Door veel minder administratie, kleine klassen en 
verregaande samenwerking wordt de werkdruk als minder belastend ervaren. 
Eerst maar eens laten dalen en verder delen en overdenken met het team en de MR. In 
oktober heeft de hele groep een follow up. 
Op de foto ziet u de inspecteur Sabine, tevens een van onze reisleiders die de                    “ 
Schulleiterin” onderscheidt voor het goede werk van de afgelopen tijd. De hapjes waren 
speciaal voor ons neergezet. Het contact met de andere deelnemers van de andere 
besturen was tevens leerzaam  “und auch sehr toll!”  
 
 
 

  
 
Avondvierdaagse 
Beste ouders/verzorgers, 
Van maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni  is er weer de Schiedamse 
avondvierdaagse. 
Voor een mooie medaille is het de bedoeling dat je 4 van de 5 avonden gaat lopen. 
Vrijdag is de laatste avond, die moet door iedereen gelopen worden. 
  
Vindt u het leuk om samen met uw kind(eren) 4 avonden 5 km te lopen? Geef u dan 
op via deze link:  
http://schiedamseavondvierdaagse.nl/  (Opgeven kan vanaf maandag 3 juni). 
Hier vindt u ook meteen alle informatie over de avondvierdaagse en over de 
inschrijving. 
  

http://schiedamseavondvierdaagse.nl/


Komkids zal ook aanwezig zijn. Als u het gezellig vindt om met ons mee te 
lopen……wij verzamelen bij het hek op het terrein van SVV en starten om 18.30 uur 
met lopen, sluit gezellig aan. 
 Voor onderweg verzorgt Komkids nog wat lekkers. 
 Als u nog vragen hebt kunt u mij mailen. 
  
Met vriendelijke groet 
Mirjam Nijs (TSO coördinator) 
 
NB: Houdt u er rekening mee dat de laatste avond, vrijdag 21 juni samenvalt met het 
Midzomerfeest op de pleinen van de Violier en de Vlinder. 
 
 
Nationale TSO-dag 2019  

  
Donderdag 6 juni staan we stil bij het feit dat er           
overal in Nederland duizenden TSO     
medewerkers 3 of 4 keer per week kinderen        
opvangen die tussen de middag hun boterham op        
school opeten. Omdat hun ouders werken of om        
een andere reden op dat moment niet       
beschikbaar zijn. Alleen bij KomKids zijn er al        
bijna 100 medewerkers die we als vrijwilliger op        
diverse scholen in Schiedam inzetten.  

En daar zijn wij met zijn allen –ouder(s), directies en leerkrachten- heel erg blij mee!               
Want stel je eens voor dat die vrijwilligers er niet zouden staan om 12.00 uur...........  
Wie zou er dan voor zorgen dat de tafel gedekt is, controleren of de kinderen echt                
wel een beker drinken en minstens één boterham op hebben? Een verhaal            
voorlezen onder het eten en aanhoren wat er die ochtend gebeurd is? Een pleister              
plakken en tranen drogen? Of een spelletje spelen, helpen bij het knutselen en             
toezicht houden op het voetballen?  
En denk nu niet dat dit een simpel klusje is, want er komen héél véél kinderen naar                 
de TSO. Die de hele ochtend al hard gewerkt hebben en dan vaak moe zijn. Of zin                 
hebben in een dolletje –tenslotte is het pauze- of gewoon even géén zin hebben om               
naar een volwassene te luisteren. En daar probeer je als TSO medewerker allemaal             
rekening mee te houden. Zodat de kinderen zich kunnen ontspannen zonder dat het             
een chaos wordt. Zich kunnen laten horen zonder zichzelf te overschreeuwen.  
Zodat de kinderen om 13.15 weer verder kunnen gaan met leren, want daar komen              
ze voor!  



Op 6 juni worden bij ons de TSO medewerkers in het zonnetje gezet. Misschien leuk               
als u ook met ons mee doet en een blijk van waardering toont voor hun inzet. Want                 
dat verdienen ze, nietwaar?  
  
Corry Conijn  
Coördinator TSO  
Betty van Dam  
Obs De Violier  
 
 Gezonde school, Gezonde TSO 

De Violier streeft ernaar een gezonde school te zijn         
en daar sluiten we bij de TSO natuurlijk graag bij aan, ter voorkomen van              
overgewicht en vervelende ziektes. De kinderen hebben voor de vakantie allemaal           
gelopen voor een dopper, zodat ze in de klas de hele dag door water kunnen               
drinken. Bij de TSO schenken we het drinken in een glas waarbij de kinderen een               
keuze hebben uit water, melk of flink aangelengde siroop. We zien dat kinderen             
steeds vaker naast hun brood wat snackgroente of nootjes meebrengen in plaats            
van koekje.  Dat is fijn om te zien.  

  
Vorige week dinsdag stond in het teken van een dansworkshop op het plein. Onder               

leiding van juf Margerie, een collega van KomKids, dansten de kinderen in twee             
groepen. Eerst mochten de grotere kinderen enom half 1 was het de beurt voor de               
kinderen uit de groepen1 tot en met 4. Verbazingwekkend hoe makkelijk de kinderen             
de pasjes overnamen en ze allemaal vol enthousiasme dansten. Het was superleuk            
om te zien en zeker voor herhaling vatbaar!  
  
  
 
 
 
 



Het verslag van het schoolvoetbal voor groep 3/4 bij HBSS op woensdag 22 
mei 2019 door Dunja de Klerk-Rujevic. 

De eerste wedstrijd 
speelden ze een 
enerverende wedstrijd 
tegen het Startblock. 
Deze wedstrijd werd 
verdiend gewonnen met 
1-0!! 
De tweede wedstrijd 
tegen de Singel begon 
heel goed met heel veel 
kansen. Maar helaas 
kregen we een goal 
tegen. Dankzij hun 
keeper konden we geen 
gelijk maken ondanks 
de vele kansen. Dus 

waren we helaas uitgeschakeld voor de 1e of 2e plek.  
We moesten voor de 3e en 4e plek spelen tegen St. Bernadus, waar we vorige week 
met grote overtuiging van hadden gewonnen en ook deze wedstrijd werd met 5-0 
gewonnen! 
Het was een prachtige dag! Alle kinderen waren heel blij met de gewonnen beker. 
Volgend jaar weer!!! 
 
Belangrijke data: 
Donderdag 30 en vrijdag 31  mei: Hemelvaart, kinderen vrij 
Maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni: Studieweek, kinderen vrij

 
Fijn weekend allemaal! 
 
 
 
 


