
 
 
Nieuwsbrief 24 april 2020 

 
Beste ouders en verzorgers, 
In deze nieuwsbrief breng ik u op de 
hoogte van de gang van zaken na de 
meivakantie. U heeft reeds een brief van 
mij en van het bestuur ontvangen waarin 
beschreven staat hoe ons bestuur vorm wil 
geven aan het gefaseerd opengaan van de 
Violier op 11 mei aanstaande. De groepen 
worden gehalveerd op basis van 
alfabetische volgorde Eén helft van de 
groep krijgt les op de maandagen en 
donderdagen De andere helft van de groep 
krijgt les op de dinsdagen en vrijdagen. Als 
er anders is geroosterd krijgt u dit van de 
leerkrachten via Parro te horen. 
U ontvangt vandaag van Marianne 
Hanswijk via Parro de indeling van de 
kinderen per groep.  

Eventuele groepsspecifieke informatie ontvangt u van de leerkracht. 
 
Indeling van de dagen: 
Wij verruimen het inlooprooster.  
De inloop is van 08.15 tot 08.35 
Alle kinderen gaan zelfstandig de school naar binnen en naar buiten met 
uitzondering van de kleuters. Vanaf groep 3 willen wij de ouders vragen afscheid van 
uw kind te nemen voor de school en het schoolplein niet te betreden. 
 
De kleuterleerkrachten staan ‘s morgens verspreid op het plein en u kunt uw kind 
zelf naar de leerkracht toebrengen (1 volwassene per kind). De leerkracht neemt de 
kinderen mee naar binnen. In de middag kunt u uw kind op dezelfde manier ophalen. 
De groepen 3 en 4 komen via de voor/zijkant naar binnen en naar buiten. 
De groepen 5 en 6 komen via de achter/zijkant naar binnen en naar buiten. 
De groepen 7 en 8 komen via de voorzijde naar binnen en naar buiten. We zullen dit 
ook nog op de ramen aangeven. 



 
Het opwachten van uw kind gebeurt ook buiten het schoolplein. Spreek met uw kind 
een handige plek af. De leerkrachten tot en met groep 4 begeleiden de kinderen 
naar buiten.  
 
 
Schooltijden: 
Van 08:35 tot 14.00 hanteren wij een continurooster. Geef uw kind naast een 
pauzehapje en drankje ook een lunchpakketje mee. De kinderen eten in de klas met 
de leerkracht en gaan daarna een kwartiertje buiten spelen onder begeleiding van juf 
Corry van de TSO en een aantal ambulante leerkrachten. 
Wilt u gebruik maken van voorschoolse en naschoolse opvang of wilt u informatie 
over de mogelijkheden na de meivakantie dan kunt u contact opnemen met 
Violierkids: 06-18837111 Op dit moment is KomKids nog hard aan het werk om de 
bezetting rond te krijgen. Wel is u in de vorige Nieuwsbrief het programma voor de 
meivakantie meegedeeld. 
 
Volgens de richtlijnen van het RIVM worden er dus geen ouders op het plein of 
in de school toegelaten. Zorgt u er ook voor, voor uw eigen veiligheid om 
gepaste afstand ten opzichte van andere ouders te houden bij het halen en 
brengen.  
Wij vragen u mee te werken aan het toepassen van deze voorschriften. 
 
Gymrooster 
Juf Suzanne heeft voor de periode haar gymrooster aangepast en in plaats van de 
woensdag zal zij de vrijdag werken zodat alle kinderen in deze periode een gymles 
krijgen. De gymles van de leerkracht vervalt. Dus op donderdagen en vrijdagen 
gymkleding meenemen. De vakgroep gymnastiek van Primo houdt de ontwikkeling 
en voorschriften over gymonderwijs nauwlettend in de gaten. 
 
Hygiëne 
De school zal de hygiëne maatregelen die voorgeschreven zijn zo goed mogelijk in 
acht nemen. 
Misschien overbodig maar wij zijn verplicht u te vragen of de kinderen voordat zij 
naar school komen hun handen nog eens extra willen wassen. 
 
Rooster in de “kindvrije week” van 1 juni 
Op maandag 1 juni valt de 2e Pinksterdag. Er is dan geen les. 
Op dinsdag  2 juni wordt de dinsdaggroep verwacht.  
Woensdag houden wij zoals gepland onze evaluatiedag.  
Donderdag 4 juni wordt de donderdaggroep verwacht 
Vrijdag is er geen les. 



 
Chromebooks 
Wij willen u vragen de geleende chromebooks en opladers de eerste dag op 
maandag of dinsdag aan uw kind mee naar school te geven. Leerkrachten 
registreren de inname van de geleende materialen. 
 
 
Nieuwe directeur 

In de vorige nieuwsbrief bent u op de 
hoogte gebracht van de 
sollicitatieprocedure voor mijn opvolger na 
de zomervakantie. Ik kan u bij deze 
mededelen dat Mariska Boer, u allen 
bekend als intern begeleider en 
vervangend directeur door de 
sollicitatiecommissie is gekozen als nieuwe 
directeur van de Violier. Er waren 13 
sollicitatiebrieven ontvangen en 4 personen 
zijn afgelopen maandag uitgenodigd voor 
een gesprek. Na de tweede gespreksronde 
op dinsdag waarbij Mariska en een andere 
kandidaat waren overgebleven werd rond 
19.00 uur het witte rook signaal gegeven en 
maakte Peter Jonkers bekend dat er 
gekozen is voor Mariska. 
Het team is heel blij met deze keuze en 

grote dank gaat uit naar onze collega’s Miranda van Oers en Monique van der Helm 
en Marloes de Vries, vertegenwoordiger van de MR die met onze bestuurder Peter 
Jonkers tot deze keuze gekomen zijn. 
 
De rol van de ouders 
Wij hebben als team veel complimenten mogen ontvangen van u als ouder. Wij 
willen graag deze complimenten bij u terugleggen. Namens het team wil ik u bij deze 
zeer bedanken voor de manier waarop u met uw kind(eren) deze periode bent 
doorgekomen. We zijn ons ervan bewust dat het vaak niet makkelijk geweest moet 
zijn. Nu genieten van een fijne vakantie zonder thuiswerk, althans voor de kinderen!! 
Tot 11 of 12 Mei!! 
 
 



TSO-Komkids 
Het is de laatste tijd wel erg leeg op het plein en het is stil in het kidsrestaurant en de 
gemeenschappelijke ruimte. Ik mis de vele verhalen en gek genoeg ook het geluid 
van de vele stemmen. Bij de TSO zijn er elke dag nog een paar kinderen en 
natuurlijk heb ik samen met hen  de spelletjes van de koningsspelen,  die de juffen 
voor jullie in een filmpje hadden gezet,op school gedaan. 
Het was een waar feestje. Eerst smullen van de poffertjes en daarna o.a. Vliegtuig 
maken en gooien, sokken in emmer gooien en spijker poepen.  Zo jammer dat we 
het niet met zijn allen op school  konden doen. 
Ik hoop jullie allemaal weer na de vakantie te zien! 

 
 
 
Hieronder nog wat foto’s van knutsels/kunstwerken die wij binnen kregen van 
groep 6/7 



 
 

 
 



 


