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TSO
Dagelijks zijn er 8-10 vrijwilligers nodig om de tso te bemannen. Dat lukt meestal wel, alleen
in geval van ziekte, vakanties is het erg lastig. Ik ben daarom op zoek naar ouders die in dat
geval het team wil versterken. Komt u ons helpen?
Heeft u nog tijd en vindt u het leuk om met kinderen te werken ? Bel, mail, app of kom langs
bij het Kidsrestaurant. Ik ben er van 10-14 uur op maan-, dins-, donder- en vrijdag. Mijn
telefoonnummer is 06-15567051.
Corry Conijn, tso-coördinator

Met vriendelijke groet,
Corry Conijn, Coördinator TSO obs De Violier

BSO, Meredith neemt afscheid
Meredith Blijd heeft aangegeven dat zij haar contract niet wilt verlengen. Voor Meredith was
de combinatie werk en privé toch te zwaar en moeilijk te organiseren. Dit vinden wij heel erg
jammer. Meredith zal donderdag 18 juli voor het laatst aanwezig zijn op de BSO. U kunt haar
deze middag gedag zeggen en afscheid van haar nemen. Wellicht dat we haar nog eens
tegenkomen bij de BSO.
Kayleigh van Veen zal na de vakantie gaan starten op maandag, dinsdag en donderdag. Zij
zal stage gaan lopen bij de verkorte kinderopvang en gaan werken op de BSO bij de Violier.
Wij zijn blij dat we op deze manier de vacature van Meredith kunnen gaan vervullen.
Kayleigh zal zich na de vakantie verder aan u voorstellen.

Met vriendelijke groet,
Manuela van Beijeren

Locatiemanager kindercentrum Het Mirakel en Kindercentrum De Wensboom

Waarschuwing
Op school heeft er maandag in de kleine pauze een incident plaatsgevonden waar
we allemaal erg van geschrokken zijn. Kinderen hebben een “challenge” nagespeeld
die op YouTube wordt gedemonstreerd. Het is gaat om een soort
verstikkings-spelletje waarbij personen heel lang de adem in moeten houden en een
ander dan op de borst drukt. Het gevolg is een black out en een gevoel van high in
het hoofd. Dit deden een aantal kinderen in de nis van het schoolplein na toen de juf
even naar binnen was om een leerling te helpen die flink was gevallen. Deze
gebeurtenis is gefilmd vanuit de flat naast het schoolplein en aan ons doorgestuurd.
De school heeft de betreffende ouders ingelicht en er hebben gesprekken
plaatsgevonden. Voor ons is dit een aanleiding om ook volgend schooljaar aandacht
te besteden aan de gevaren van het internet en voor u als ouder om met uw kind in
gesprek te blijven en goed in de gaten te houden waar uw kind naar kijkt.
EEN GEWELDIG SPECTAKEL…
Wat vreselijk jammer dat het precies vanmiddag begon te regenen en u geen
toeschouwers kon zijn van het Trash XL schoolorkest De Violier. Desalniettemin was
het een geweldig spektakel. Klein en ook groot hebben meegedaan en volop
genoten. Gelukkig hebben de juffen en meester op Parro genoeg foto’s en filmpjes
gedeeld! Een fantastische manier om het schooljaar af te sluiten. Dank aan onze
cultuurcoördinatoren Trudy en Miranda!

Laatste week en formatie
Ik wens u allen een fijn weekend en we gaan op naar de laatste week waarin we
schoonmaken, opruimen, verhuizen en afscheid zullen nemen van juf Rebecca, juf
Sabine en juf Samantha!
Over de formatie kan ik u op dit moment meedelen dat we gisteren een heel goed
gesprek hebben gehad met een sollicitant die als afgestudeerd en ervaren pedagoog
al ervaring heeft in het speciaal onderwijs, daar groepen heeft gedraaid en een
indrukwekkende staat van dienst heeft in de jeugdhulpverlening en het begeleiden
van kinderen.
We hopen dat zij nog kan deelnemen aan het zijstroomtraject en we zullen haar
inzetten in groep ⅘ op de maandag, dinsdag en woensdag. Rosan zal op de
donderdag en vrijdag de juf zijn. Ze zal samen met Dantielle werken die ook als zijinstromer op deze groep zal worden ingezet. We willen in ieder geval het jaar op
deze manier starten en we kunnen dan intensief instructie geven zowel aan groep 4
als aan groep 5. Uiteraard zullen de twee zij-instromers door ervaren leerkrachten
worden begeleid en opgeleid.

Kleutergroep 1/2C van juf Trudy zal op de maandag en dinsdag worden bemand
door onze twee onderwijsassistenten Melissa en Stefanie samen. Zij hebben hier
heel veel zin in en hebben inmiddels zoveel ervaring dat we hier alle vertrouwen in
hebben!
We zijn heel blij dat we het “plaatje” rond hebben als er niets raars meer gebeurt op
het laatste ogenblik!!
Fijn weekend allemaal!

