
 
 
Nieuwsbrief vrijdag 26 juni 2020 
 
Beste ouders, 
We zijn nu twee weken volledig open en er zijn gelukkig geen vervelende dingen gebeurd op 
het gebied van het Coronavirus. Al is het wel zo dat alles “Corona-gerelateerd” wordt en dat 
voorzichtigheid de boventoon voert. We blijven dus nog steeds thuis bij verkoudheids- en 
griepklachten. Dat geldt zowel voor leerkrachten als voor de kinderen. Voor de volwassenen 
in de school wordt gelijk een test aangevraagd als er klachten zijn en we hopen en 
verwachten ook dat we de laatste weken tot aan de vakantie zo op een goede manier 
kunnen doorlopen.  
 
 
Een treurige mededeling voor de Violier 
Vorige week hadden we het informatieboekje net aan u toegestuurd en kregen kort daarop 
van Kelly te horen dat zij na de vakantie een nieuwe baan heeft gevonden in Oudenhoorn, 
een plaatsje vlakbij Brielle waar zij woont. Nu zij een baby heeft is het ‘s morgens en ‘s 
middags in de file staan een grotere barrière dan voorheen. Dat begrijpen we heel goed 
maar zijn toch dieptreurig dat zij de Violier gaat verlaten. Kelly gaat werken op een kleine 
school en zal een 6/7/8 combinatieklas krijgen van ongeveer 17 leerlingen. 
De ouders van de groep 5 /6 van komend jaar zijn hierover al ingelicht. We zijn dus naarstig 
op zoek naar een nieuwe collega voor juf Lucienne. Gelukkig hebben we al minstens 1 
kandidaat maar er zal een officiële sollicitatieprocedure plaatsvinden. We zijn ervan 
overtuigd dat een goede leerkracht en fijne collega de plaats van Kelly zal opvullen. 
 
 
Groep 8 
Inmiddels is groep 8 met grote inspanningen bezig met het oefenen van de musical. We 
hebben diep respect voor de kids en de leerkrachten om met dit warme weer zo goed bezig 
te zijn. Waar anderen, heel begrijpelijk, lamgeslagen door de warmte als een klamme 
theedoek in een stoel hangen zien we de groep-8 kinderen dansen en springen of hun leven 
ervan afhangt! Maandag  6 juli zullen de filmopnames plaatsvinden dus dan zullen zij als 
echte filmsterren op de set worden verwacht! 
Hieronder een paar foto’s van de repetities! 
 
Qua weer wordt het een wispelturige week. We hopen dat de weergoden ons goed gezond 
zijn tijdens de alternatieve kampweek van groep 8. 
Fijn weekend allemaal! 
 



 
 





 


