
 
Nieuwsbrief 20 september 2019 
 
Beste ouders, 
De informatieavonden waarop u kennis kon maken met de nieuwe 
leerkrachten van uw kind zitten er weer op. Zoals in alle jaren waren 
groepen 3 en 8 de drukst bezochte groepen want behalve het 
kennismaken, vooral met onze nieuwe collega’s,  wordt er op de info 
avond informatie gegeven over het programma van dat jaar, de regels 
en afspraken en hoe wij met u communiceren. Zowel voor de groep 3 
kinderen als de groep 8 kinderen verandert er het meest ten opzichte 
van de vorige schooljaren. Het was gezellig volgepropt in beide lokalen. 
Ook in de andere groepen was er voldoende belangstelling en waren de 
leerkrachten tevreden over het verloop. Fijn dat u er was! 
 
Stagiaires: 
Wij hebben onze stagiaires gevraagd een stukje over zichzelf te 
schrijven en eventueel een foto toe te voegen. Nog niet alle stagiaires 
hebben hieraan gehoor gegeven, Juul en Bastiaan… 
In de volgende Nieuwsbrief hoop ik ook de andere studenten aan u te 
kunnen voorstellen. 

 
Mijn naam is Juul van Dijk en ik ben 22 jaar oud. Ik ben in 

februari begonnen aan de PABO aan de Hogeschool Rotterdam 
en zit dus in mijn eerste jaar. Het komende jaar zal ik stage 

lopen hier op de Violier. Ik loop stage in Groep 4. Ik heb er heel 
veel zin in!  

 
 
 
 
 
 
 

 



Mijn naam is Bastiaan Janse. 
Ik ben een student aan de PABO op de Hogeschool 

Rotterdam. Ik zit momenteel in het tweede jaar van de 
opleiding. Dit jaar loop ik stage op OBS de Violier. Het 
eerste half jaar in groep 3 b en het tweede half jaar in 
groep 7 of groep 8.  Ik kijk er naar uit om mij verder te 

ontwikkelen op deze school. 
 Groet, Bastiaan Janse 

 
 

 
In de Kinderboekenweek op maandag 30 september richt boekhandel Post Scriptum op onze 
school een grote kinderboekenwinkel in. Je kunt dan een keus maken uit heel veel 
verschillende titels. Maar misschien zit daar het boek dat je zo graag zou willen lezen niet bij 
of is iemand anders je voor geweest.  
Als je onderstaande gegevens mailt naar post scriptum wordt het gewenste boek bij de 
kassa voor je apart gelegd.   
 
Naam:______________________________________________________________  
School: ____________________________________________________________ 
Groep:_____________________________________________________________  
Telefoon of e-mailadres:________________________________  
Schrijver:______________________________________________ 
Titel:__________________________________________________ 
Datum: Kinderboekenmarkt 30 september op de Violier 
Als een boek niet leverbaar is dan zullen wij dit tevoren aan je melden.  
 
INFO@POSTSCRIPTUM.NL  
Boekhandel Post Scriptum  
Hof van Spaland 31  
3121 CA Schiedam  
010-4712313 
 
 



 
Uitreiking van de Pabo diploma’s 
Ook al hadden onze nieuwe collega’s Sandra 
Pelgrim(8) en Rosan Lingmont (4/5) hun laatste proeve 
van bekwaamheid in hun Lio stage al lang achter de 
rug, afgelopen woensdag was het dan pas zo ver. Op 
de Hogeschool Rotterdam werden 60 nieuwe 
leerkrachten officieel ingewijd in het “onderwijsgilde” 
en mochten zij hun diploma in ontvangst nemen. Het 
was een luisterrijke bijeenkomst waar familie, vrienden 
en collega’s bij aanwezig mochten zijn. De Paboband 
bestaande uit docenten en studenten zorgden voor de 
het swingende accent.  
Nogmaals heel erg gefeliciteerd collega’s!! 
Op de foto Sandra Pelgrim 
 

 
 

Kidsdiner BSO 
Op vrijdag 27 september aanstaande staat het jaarlijkse “Kidsdiner” gepland 
georganiseerd door Komkids. 
De kinderen die gebruik maken van de BSO zullen hier deze week informatie over 
ontvangen. Het zal ongetwijfeld weer gezellig EN gezond zijn!

??? 
 
 
Dit was het nieuws van deze week! 
Fijn weekend! 


