
 

 

Nieuwsbrief 2        augustus 2022 

Algemeen 
Wat fijn om (bijna) iedereen deze week weer gezien te hebben. Ik liep net een rondje door de school 
en wat is het dan heerlijk om al de kinderen weer te zien. Ik ben dan stiekem ook wel trots als ik 
iedereen zo hard aan het werk zie. 
 
Fight Cancer 
Zoals deze week al eerder gemeld, zwemt een groepje collega’s op 3 september in de grachten van 
Delft om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Zij starten om 13:00. Wilt u hen 
aanmoedigen of wilt u doneren, dan is dit uiteraard heel welkom. 

https://www.fightcancer.nl/fundraisers/deviolier 

Verlof 
De afgelopen 2 jaar ben ik coulant geweest met het verlenen van verlof, met name door Corona. Een 
tijd waarin veel vakanties verplaatst moesten worden. Voor dit schooljaar graag even aandacht voor 
de officiële regels rondom een verlof aanvraag.: 
 
Verlof buiten de normale schoolvakanties is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden. We 
gaan uit van de volgende regels:  
  

• Verlof wegens vakantie is alleen mogelijk indien een van de ouders wegens de aard 
van zijn/ haar beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan; 
vakantieverlof kan dan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 
10 dagen;  
• Vakantieverlof mag niet worden aangevraagd voor de eerste twee lesweken van het 
schooljaar;  
• Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden kan worden aangevraagd, de 
richtlijnen hiervoor staan op het aanvraagformulier en op de website van de school.  

  
Verlof vraagt u aan bij de directie. U kunt daar de benodigde formulieren krijgen. De directie geeft 
wel of geen toestemming en overlegt eventueel met de leerplichtambtenaar. Wordt er verlof 
gevraagd voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar 
hierover.  
 

Oud papier vaders 
Zoals u weet is er een groep vaders die maandelijks vrijwillig papier ophaalt in de wijk en het geld 
wat hiermee wordt opgehaald komt ten goede aan de kinderen van de Violier. Zo is er onder andere 
een financiële bijdrage aan het schoolplein geleverd.  
Vorig jaar is groep 8 door de vaders getrakteerd op een bioscoop bezoek en een etentje. 
 

   



 

 

 
 
Ook hebben zij geïnvesteerd in nieuwe sporttenues voor de toernooien waar wij als school aan 
deelnemen. Komend jaar loopt de Violier er dus weer netjes bij "#$% 
 

          
 
 
Zoals u kunt lezen is het echt heel fijn dat zij elke maand een paar uurtjes van hun vrije tijd opofferen 
om dit voor de kinderen te realiseren. Heel erg bedankt hiervoor! 
 
Denkt u na het lezen van dit bericht dat u ook wel 2 uurtjes per maand (of per 2 maanden) tijd heeft 
om deze mannen te helpen, stuurt u dan een mail naar: stefanenmirella@caiway.nl en geef u op. Uw 
inzet wordt in elk geval heel erg gewaardeerd door de kinderen en door het team. 
 
 
Belangrijke data 
06 september  Informatieavond groep 5 t/m 8 
08 september  Informatieavond groep 1 t/m 4 
03 oktober  Boekenmarkt. Info volgt. 
06 en 07 oktober Schoolfotograaf 
 
 


