
 
 
Nieuwsbrief 7 juni 2019 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Aanstaande week is weer een week waarin de kinderen vrij zijn. Maandag vanwege de 
tweede pinksterdag, dinsdag hebben wij met het gehele team de jaarlijkse evaluatiedag. We 
kijken dan terug op alle aspecten van het huidige schooljaar, hebben we onze doelen 
gehaald, hoe kijken we terug op veranderingen, waar zijn we tevreden over en wat hadden 
we beter kunnen doen.  
Op basis van de evaluatie wordt door het MT het schoolplan 2019-2020 gemaakt. Dat wordt 
tijdens de tweedaagse besproken en verder ingevuld. 
Verder wordt deze week gewerkt aan de planning voor volgend schooljaar. Zoals gezegd 
wilden we de formatieplanning en het jaaroverzicht aan het eind van deze week met u delen. 
Echter een kleine ramp voltrok zich doordat Rebecca meldde dat zij en haar gezin in de 

vakantie gaan verhuizen naar het oosten van het land en dat zij 
met ingang van 1 september haar ontslag in wil dienen. 
We zijn allemaal heel blij voor Rebecca maar zien het als een 
groot verlies voor de Violier.  
Gelukkig waren er nog wat kandidaten binnen de Stichting die 
aangegeven hadden graag op de Violier te willen werken. Wij zijn 
in gesprek en hopelijk hebben we aanstaande volgende week het 
plaatje rond.  
 
Woensdag na het harde werken tijdens de evaluatiedag gaan we 
met ons team ontspannen. We vieren dan namelijk ons jaarlijkse 

teamuitje. Donderdag en vrijdag wordt naar eigen inzicht ingevuld. 
 
Nog een heel leuk nieuwtje!!: 
Juf Kelly is zwanger!!! Zij heeft dit deze week aan de collega’s en aan de kinderen 
verteld. Ongeveer begin november zullen wij haar gaan vervangen in verband met haar 
verlof. Dat zal op zich weer een klusje worden en gaat vast goedkomen. In de eerste plaats 
zijn we ook allemaal heel blij voor haar.  
 
Nog meer vieringen: 
Juf Janna is vorige week 65 jaar geworden!!! Normaal gesproken (vroeger) vierden de de 
pensionering op deze leeftijd. Echter Janna gaat nog een jaartje en drie maanden door. Dat 
is heel fijn voor de continuïteit van de Pallas Athenagroep.  
 
 
 



MR leden nemen afscheid: 
Afgelopen dinsdag was de laatste MR vergadering van dit jaar. Het was tevens de laatste 
vergadering voor een aantal leden die dit jaar afscheid nemen. Zo nemen we van de 
oudergeleding afscheid van Irina Ilse en Judith resp.voorzitter, contactpersoon en secretaris. 
Het is heel jammer dat zij vertrekken want de samenwerking was erg goed en constructief. 
Gelukkig hebben we al weer twee nieuwe leden gevonden. 
Mandy heeft als lid van de personeelsgeleding het stokje tijdelijk overgenomen van Rebecca 
maar zal na de zomervakantie niet terugkeren. We gaan dus ook op zoek naar een nieuw lid 
voor de personeelsgeleding. 
Ik wil iedereen heel erg hartelijk danken voor de inzet van jaren. We zullen nog op een 
gepaste wijze afscheid nemen van de vertrekkende leden. 
 
Storm en regen 
Wat ook in deze nieuwsbrief een eervolle vermelding verdient is de Titanenprestatie van 
onze oud papier vaders!! Afgelopen dinsdag hebben zij ondanks de dreiging van code 
oranje, weer en wind, storm en regen weer geld in het 
laatje gebracht door onverschrokken met heldenmoed 
zich niet door de natuur uit het veld te laten slaan door 
in de wijken Akkers en Velden toch het papier op te 
halen. Net voordat het losbarstte waren ze gelukkig 
klaar. Ik zeg Ai Ai Jippie Jippie Jee!! 
 

 
 
Donderdag 6 juni vierden Komkids: De dag van de vrijwilligers. Violier heeft deze 
vrijwilligers die iedere dag klaar staan om onze kinderen veilig te laten overblijven, die iedere 
week twee keer klaarstaan om de bibliotheek draaiend te houden, bedankt door een 
gezellige lunch aan te bieden. Het is goed stil te staan bij deze groep ex-ouders, 
toekomst-ouders, ouders en oma’s zonder wie we geen 7 tot 7 zouden kunnen bieden.  
Ook de kinderen hadden aan hen gedacht door iets moois te maken of door iets lekkers mee 
te nemen. BEDANKT MENSEN VOOR WEER EEN JAAR VERANTWOORDELIJKHEID, 
LIEFDE EN BETROKKENHEID! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Berichtje van Debby aan BSO Violierkids en VKV de Viooltjes. 
Vrijdag vandaag 7 juni is mijn laatste dag. Vanaf vandaag ben ik met zwangerschapsverlof. 
Ik ga iedereen ontzettend missen maar zie jullie weer in oktober! 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer! 
 
Avondvierdaagse: 
Bericht van de OR: 
Vanwege het samenvallen van de laatste avond van de avondvierdaagse met het 
Midzomerfeest kan er dit jaar niet worden ingeschreven vanuit de school. Iedereen 
die mee wil lopen kan zich prive inschrijven op de volgende link: 
https://www..s.dam.nl/zien-doen/tours-tickets/info/schiedamse-avondvierdaagse.  
 
Volgend jaar zal het weer anders zijn. 
 
Ingezonden berichten 
 
Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze 
cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest 
van zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel. 
  
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge 

https://www..s.dam.nl/zien-doen/tours-tickets/info/schiedamse-avondvierdaagse


leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede 
typevaardigheid beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat 
gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het 
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo 
waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  
 

Startdatum:vrijdag 4 oktober 2019 

Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur 

Leslocatie: OBS De Violier, Stockholm 1 3124 SG SCHIEDAM 

  
● De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 
● Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 
● Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 
● Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 
● De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
● Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 
● Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
● Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

  
Korting voor snelle beslissers 
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 augustus en ontvang €25,- korting.  
Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
  

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal


 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nlof 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,  
  
Team van de Typetuin 
 
 
 
 
 
 
Beste lezer, 
  
In navolging op het succesvolle volleybaltoernooi in de Margriethal vorig jaar, organiseren we op 
donderdag 4 juli een Netwerk Beachvolleybaltoernooi tijdens het jaarlijkse terugkerende 
evenement: Southbeach. 
Doen jullie mee? 

https://www.typetuin.nl/


  
Meer informatie staat in de uitnodiging en op de site https://southbeachschiedam.nl/ 
Aanmelden graag via het inschrijfformulier in de bijlage.  
Met vriendelijke groet, 
Vincent Kroeze 
Beweegcoach Schiedam Zuid en West 

 
WWW.LEKKERBEZIGSCHIEDAM.NL 
06 – 36 53 69 73 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://southbeachschiedam.nl/
http://www.lekkerbezigschiedam.nl/

