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Dag ouders en verzorgers,
Het zal u allen niet ontgaan zijn; de herfst is
begonnen, officieel 23 september. Dit keer
valt er niets te nazomeren en wind en water
voeren de boventoon. De ouders van de
Ouderraad zijn onmiddellijk creatief aan de
slag gegaan, hebben de bloemetjes en
zonnetjes van de ramen afgeschrapt en
hebben passende raam schilderingen
aangebracht! Heel mooi! Dank jullie wel.

Basisschool Kethel verhuist met 3 groepen
Basisschool Kethel zal in de week voor de kerstvakantie met 3 groepen in de
Schoolwoningen trekken (aan de overkant van de Vlinder). Kethel en het bestuur
Uniek waar deze school onder valt, zijn al heel lang in onderhandeling over de

nieuwbouw van Kethel. Omdat de omgeving van Kethel er groot bezwaar tegen
heeft dat er portocabins op het plein gezet worden heeft het bestuur in
onderhandeling met de gemeente besloten de schoolwoningen beschikbaar te
stellen. De gemeente wil eigenlijk erg graag van de schoolwoningen af en wil deze
verkopen als woningen. De Vlinder zit echter ook nog met drie groepen in de
schoolwoningen dus deze zullen voorlopig nog wel in gebruik blijven als
onderwijsvoorziening. Nieuwbouw van Kethel zal rond 2022 klaar zijn naar
verwachting.
Kethel zal ‘s morgens om 08.15 beginnen om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te
beperken. De kinderen zullen in de pauze gaan spelen op het plein van de Vlinder.
Hoe dat precies in zijn werk zal gaan daar wordt nog over onderhandeld.
U begrijpt dat deze verandering ook consequenties heeft voor de gedachtegang over
het schoolplein. Dit is ook een van de redenen dat het nog niet echt vlot met de
daadwerkelijke aanleg. In de komende periode tot aan de kerstvakantie zal er veel
uitgezocht en overlegd gaan worden. 3 Scholen zo dicht op elkaar vereist goede
samenwerking en goede afspraken. Gelukkig kunnen de drie besturen Siko, Uniek
en Primo en de drie directeuren goed met elkaar door een deur, dus we gaan er het
beste van maken!

Nieuwe studenten
U had nog een voorstelrondje van een aantal studenten tegoed. Hieronder Fee,
Leon en Mitchel.
Hallo allemaal,
Ik ben Fee van der Helm en ik loop dit jaar stage op de Violier. Ik heb zelf ook op
deze basisschool gezeten en vind het superleuk om hier weer terug te zijn! Ik zal de
komende twee weken oriënteren bij alle leerjaren en daarna ga ik elke dinsdag bij
juf Corine en juf Peggy in groep 1/2a stage lopen. Vanaf februari 2020 zal ik bij een
klas in de middenbouw te vinden zijn. Ik heb er veel zin in en hoop veel te gaan
leren.
Groetjes Fee.
Hallo iedereen,
Mijn naam is Leon, ik ben 26 jaar en ik woon in
Schiedam. Dit jaar ben ik met de deeltijd variant
van de PABO begonnen op de Hogeschool
Rotterdam en loop ik stage op obs De Violier. Ik
ben een enorme muziekfan. Verder houd ik van
tekenen, reizen en gezelligheid. Ik heb enorm veel
zin in dit jaar en ik hoop een mooie tijd tegemoet
te gaan op de Violier.

Ik ben Mitchell Bouman, eerstejaars student aan de Hogeschool Rotterdam voor de
PABO.
Ik kom uit Vlaardingen en ben erg enthousiast om hier elke dinsdag stage te lopen.
Ik hoop hier veel te leren en mijn horizon te verbreden."

Boekenmarkt
Wat was het gezellig op de boekenmarkt. Ondanks het feit dat er dit jaar geen kijkavond
was, hebben veel kinderen en ouders de boekenmarkt bezocht. Een gedeelte van de
boekverkoop komt rechtstreeks ten goede aan de Violier.
De opbrengst voor school is €605,- Van dit geld kopen we themaboeken voor alle bouwen.
Toch weer mooi meegenomen!!!!!!
Het was dus goed druk en het was leuk om juf Sabine weer te zien, nu niet als juf
maar als cassiere dit keer..!Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe spaarronde.
Als u een jaar spaart voor boeken, is dit een leuke meevaller in oktober 2020.
Uitleg over het boekensparen volgt in de Nieuwsbrief voor de herfstvakantie.

Kinderen van groep 7 speelden de avonturen van Hendrik Haan uit Koog aan
de Zaan; die had de kraan open laten staan!!

Ingezonden bericht:
Gratis workshop tijdens de herfstvakantie in het Stedelijk Museum
Schiedam
Op dit moment is de tentoonstelling Modest Fashion te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.

Deze tentoonstelling gaat over jezelf uitdrukken door middel van kleding. Naar aanleiding van de
vraag ‘hoe laat ik mezelf zien?’ geven wij tijdens de herfstvakantie de workshop Uitpakken!
Pak jezelf in: We onderzoeken hoe je jezelf kunt laten zien en portretteren terwijl je jezelf juist
geheel of gedeeltelijk inpakt met creaties van stof en papier. De workshop is bedoeld voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar en vindt plaats op zondag 27 oktober van 14:00 – 15:00 uur en kost
€5,-. Meld je van tevoren aan door een mail te sturen aan info@stedelijkmuseumschiedam.nl.
Meer informatie vind je hier!
Foto: Infinity, (c) Alia Ali

Maatjeslezen, mandjeslezen
Het ontgaat u vast niet dat wij aandacht voor het leesonderwijs een centrale
plaats geven in ons onderwijs. We blijven van alle kanten geconfronteerd met
de berichten dat het steeds slechter gesteld is met de leesvaardigheid van
kinderen. Ook in het middelbaar onderwijs klaagt men steen en been over de
vaardigheid om kennis uit teksten te halen. Dit is zelfs het geval op het
Stedelijk Gymnasium. Het heeft dus niets met de mogelijkheden of intelligentie
te maken. Waar heeft het dan wel mee te maken? We kunnen natuurlijk
gamen en internet en filmpjes kijken op You Tube de schuld geven. Dat doen
we ook maar tegelijkertijd stellen we alles in het werk om naast de aandacht
van kinderen voor digitale media ook de leesvaardigheid op een zo’n hoog
mogelijk peil te brengen. Dan gaat het niet alleen om de technische
vaardigheden maar vooral om de vaardigheid om een tekst verdiepend te
lezen; lange zinscontructies te begrijpen en de kennis en/of boodschap uit een
tekst te halen om daarna de tekst op kwaliteit en relevantie te beoordelen. U
ziet hieronder “ maatjeslezen”. Voorlezen aan groep 3 kinderen door kinderen
uit de bovenbouw! Ze vinden het geweldig!

Mandjes met tijdschriften en boeken voor iedere bouw! Heeft u nog
tijdschriften of informatieve kinderboeken die er nog mooi uitzien. Wij zijn er
blij mee!

De leeshoek in groep 4 van juf Mandy.

Tenslotte nog een triest bericht
Na een redelijk kort ziekbed is onze collega directeur van de Taaltuin, een school
van onze Stichting in Nieuwland, Jill Pallencaoe op 26 september overleden. Jill
heeft het stokje van mij overgenomen toen ik in oktober 2016 de overstap maakte
naar De Violier. Mariska en ik hebben de crematie afgelopen dinsdag op 1 oktober
bijgewoond. We wensen het team van de Taaltuin heel veel sterkte de komende
periode.
Heel fijn weekend toegewenst!

