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Nieuws van de Viooltjes! 
  
Met ingang van maandag 1 juli zijn we halve 
dagopvang “de Viooltjes” met VVE  en gaan de 
openingstijden veranderen. 
Nieuwe kinderen die na 1 juli starten gaan van 7.30 uur 
tot 13.00 uur komen. 
Kinderen, met een VVE indicatie of als je geen 
kinderopvangtoeslag krijgt, komen van 9.00 tot 13.00 
uur. 
Doordat de openingstijden veranderen gaan we om 

12.00 uur een boterham eten met de kinderen die ze zelf klaar mogen maken. Hiermee 
stimuleren we de zelfstandigheid en motoriek bij de kinderen. Reuze spannend voor de 
kinderen om zelf te mogen smeren, maar heel gezellig om samen met elkaar te eten. 
Mocht u interesse hebben om uw kind ook bij ons te laten spelen, dan kunt u uw kind 
inschrijven via de site van KomKids. 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd gezellig even langskomen op één van de ochtenden, we 
zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend geopend. 
  
Groetjes de Pedagogisch Medewerkster van de Viooltjes.. 

 

 

 

Lezen in de zomer 

Lezen tijdens de zomervakantie is leuk en werkt tegen een ‘AVI-dip’. 

In de gratis VakantieBieb-app vind je meer dan 30 populaire 

jeugdboeken. 

Liever luisteren? Met de gratis LuisterBieb-app kun je een groot aantal 

luisterboeken lenen. 

De apps staan gewoon in de App Store en in Google Play. 

Daarnaast is de bieb de hele zomer open. De openingstijden van de 

bibliotheek: www.debibliotheekschiedam.info/locaties. 
 

http://www.debibliotheekschiedam.info/locaties
http://www.debibliotheekschiedam.info/locaties


 
 

Zomer in de bieb 

De Bibliotheek organiseert in de vakantie 3x per week jeugdactiviteiten in 

de Korenbeurs. 

Op maandag en woensdag zijn er van 14.00 tot 15.30 uur weer 

verrassende workshops, over o.a. techniek, beeldende kunst, DIY en 

verhalen bedenken. 

Elke vrijdag wordt vanaf 14.00 uur een film gedraaid tijdens de 

Biblioscoop. 

Alle workshops en filmvertoningen zijn gratis! Meer informatie vind je in 

de agenda op www.debibliotheekschiedam.info. 
 

 

 

 

Doet jouw basisschool ook mee? 

Nederland is een echt waterland, kinderen leren op jonge leeftijd 

zwemmen voor hun eigen veiligheid. Om kinderen zwemvaardig te 

houden is het van belang dat kinderen ook na hun zwemdiploma af en toe 

blijven zwemmen. Om kinderen op een leuke manier te laten werken aan 

hun zwemvaardigheid organiseren Zwembad Groenoord en Zuid van 28 

http://www.debibliotheekschiedam.info/
http://www.debibliotheekschiedam.info/


augustus t/m 1 september de Zwem4daagse. Wij, de KNZB en Optisport 

Schiedam zouden het waarderen als u de Zwem4daagse wilt aankondigen 

op uw school. 

Tijdens de Zwem4daagse zwemmen deelnemers 4 dagen een afstand van 

250, 500 of 1.000 meter per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt 

iedereen op de laatste dag een echte Zwem4daagse-medaille! Naast het 

zwemmen zijn er ook allerlei leuke activiteiten te doen, zoals 

zeemeerminzwemmen, duikclinics en reddingszwemmen. Oftewel, een 

leuk evenement dat fun, gezelligheid en uitdaging biedt! Kijk op onze 

Facebook-pagina en website voor het gehele programma en meer 

informatie. 

Vorig jaar hadden we 205 deelnemers. We hopen dat dit met uw hulp er 

nog veel meer gaan worden! Dit is namelijk de 50e editie van de 

Zwem4daagse en Optisport bestaat 25 jaar, dus we hopen er een mooi 

jubileum van te maken. 

Graag zou ik u willen vragen om de Zwem4daagse-data op te nemen in 

uw schoolkalender, te publiceren in uw nieuwsbrief en te benoemen 

tijdens de gymles. Ook zou het prettig zijn als u ons de mogelijkheid biedt 

om kortingsvouchers uit te delen en posters in de 

school op te hangen. 

Tevens zou het ons erg leuk lijken als een gehele 

klas of eventueel de gehele school deelneemt aan 

onze Zwem4daagse. Om u als school of klas aan te 

melden voor de Zwem4daagse, dient u contact op 

te nemen met Niels via nielsvanekris@Optisport.nl. 

We hopen dat u ons wilt helpen de Zwem4daagse 

aan te kondigen, zodat wij kinderen op een leuke 

manier zwemvaardig en zwemveilig houden. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Nederlandse Zwembond Optisport 

Schiedam 

 

 

 



 



Informatieboekje  

Voor alle ouders wordt vandaag het informatieboekje schooljaar 

2019-2020 verstuurd via Parro. U kunt lezen dat nog niet alle vacatures 

zijn ingevuld. We doen hard ons best om geschikte kandidaten te vinden. 

Kent u iemand in uw omgeving die leerkracht is (geweest) vraagt u dan of 

hij of zij interesse heeft. Onze vacatures zijn:  

Middenbouw groep ⅘ maandag, dinsdag, (woensdag optioneel) 

Kleuters groep 1/2 maandag en dinsdag, (woensdag optioneel) 

 

Verdeling van de kleuters in twee groepen 3 

De kleuterouders krijgen ook vandaag via Parro te horen in welke groep 3 

hun zoon of dochter wordt geplaatst. We hebben geprobeerd de kinderen 

zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Dat betekent dat er nu een grotere 

en een kleinere groep 3 is gevormd. Er zijn echter nieuwe aanmeldingen 

voor groep 3. Nieuwe kinderen zullen we in de kleine groep plaatsen. 

 

Verdeling van de huidige groepen 7 

Van het kleine groepje 7 van de huidige ⅞ en de huidige groep 7 worden 

twee stamgroepen gemaakt. Van beide groepen is de helft samengevoegd 

met de helft van de andere groep. Zoals u in de brief heeft kunnen lezen 

zullen de groepen veel samenwerken. Alle kinderen zullen zich verbonden 

voelen als een groep 8. Stamgroep betekent dat zij een leerkracht hebben 

als aanspreekpunt. De eerste periode zullen de kinderen de 

basisvaardigheden (taal en rekenen) in de stamgroep plaatsvinden zodat 

het instructieniveau, mede op basis van de entreetoetsen goed kan 

worden bepaald. We hebben inmiddels ervaring met deze manier van 

werken. In het schooljaar 2017-2018 hebben wij met goed resultaat op 

dezelfde manier gewerkt. De ouders van groepen 7 ontvangen vandaag 

via Parro de verdeling. 

 

Oosterhout 

De groepen 8 komen vandaag weer 

terug uit Oosterhout. Zij hebben een 

fantastische week achter de rug met 

extreem warm weer op de maandag en 

dinsdag. Zij hebben er dankzij het 

bezoek aan het zwembad op dinsdag 

weinig last van gehad. Waar zij wel last 

van hadden was de processierups. 

Zoals ik heb begrepen vliegen de kleine 

haartjes door de lucht en plakken vast 

aan de bezwete huid. Er ontstaan dan 



bultjes die aanvoelen als muggenbultjes.  Gelukkig heeft de moeder van 

Esmee gezorgd voor menthol zalf. 

Woensdag zijn wij met een groep 

collega’s in Oosterhout op visite 

geweest en konden we de zalf 

meenemen. Volgens zeggen waren de 

tubes dezelfde avond al leeg.  

De sfeer was prima en 

woensdagavond stond de BBQ 

gepland. Wij als gasten waren ook 

uitgenodigd mits we hielpen met de 

afwas!! 

Dinsdagavond is er ook een groep 

collega’s op visite geweest. Zij hebben 

na zonsondergang de kinderen met 

Levend Cluedo vermaakt.  

Kortom u zult het weekend vele 

verhalen te horen krijgen. Houdt u er 

rekening mee dat zij vanmiddag en 

vanavond moe, slaperig en lusteloos 

zullen zijn en dat zal ook wel voor de leerkrachten en begeleiders gelden. 

In ieder geval weer heel erg bedankt Rob, Sandra, Monique, Sabine, 

Arnaud, Ronald en Mieke voor de goede 

zorgen voor onze groep acht-ers.  

Op naar de musical! 

 

Ook dank aan Wendy en Nicolette, oud 

OR leden voor het helpen en vervoeren 

van de spullen. Door hen zijn ook een 

aantal oud-leerlingen ingeschakeld om te 

helpen! 

Superbedankt allemaal! 

Vandaag gaan de kinderen nog wandelen 

naar Oosterhout en daarna wacht de bus 

rond 13.30. Via Parro worden de ouders 

van groep 8 op de hoogte gehouden van 

de aankomsttijd. 

 

Broertjes en zusjes 

Het gerucht doet de ronde dat de 

broertjes en zusjes rond 14.30 naar 



buiten mogen met hun ouders om hun broer of zus te verwelkomen. 

Dit is niet het geval. De kinderen blijven allemaal tot 15.15 in hun eigen 

groep. Daarna kan het geknuffel pas beginnen.., zolang het duurt. 

Wachten op de BBQ 

 

Inmiddels gaat het werk op school gewoon door. Gelukkig daalde 

woensdag de temperatuur weer waardoor het weer goed uit te houden 

was in de groepen. 

 

Woensdag juffenochtend en meesterochtend 

Aanstaande woensdagochtend 3 juli vieren de juffen en de meester hun 

verjaardag, allemaal tegelijk! Dat is altijd een vrolijke boel met spelletjes 

en een traktatie van de juf of meester. De kinderen zijn gewoon om 12.15 

uit. 

 

 

Ik wens u allemaal een fijn weekend. 

Tot maandag. 

 

 

 

 
 


