
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 11 oktober 2019 
 
De voorleeswedstrijd. 
In de groepen 7 en 8 doen wij mee aan de 
landelijke voorleeswedstrijd. Voor de 
herfstvakantie worden de leeskampioenen 
van de klas gekozen. Alle kinderen die eraan 
mee willen doen, zijn door de juf of meester 
uitgenodigd om een stukje voor te lezen. 
Groep 6/7 levert 1 kampioen, groep 7 en de 
groepen 8 leveren 2 kampioenen. Volgende 
week vrijdag zullen deze namen bekend zijn.  
 
Op dinsdagmiddag 5 november begint de 
voorleeswedstrijd. Dit zal een feestje worden. 
Alle kampioenen lezen  een stukje voor uit 
een B- boek. Natuurlijk hebben zij hier goed 
op geoefend. De kinderen worden 
beoordeeld door een jury bestaande uit 
leerlingen en leerkrachten. 
De kampioen van de Violier gaat door naar 
de volgende ronde in Schiedam. 
 
Veel voorleesplezier, 
meester Rob en juffrouw Marianne 
 

 
De schoolwoningen, een bericht van de directeur van Kethel Arnout- Jan van 
der Meer 
KC Kethel zal per 06-01-2020 met drie groepen tijdelijk gebruik gaan maken van 
lokalen in de schoolwoningen. Kethel heeft te maken met huisvestingsproblemen en 
er zijn geen financiële middelen beschikbaar gesteld om PortoCabins te plaatsen. Dit 
had in eerste instantie wel de voorkeur. De gemeente heeft echter in overleg met de 
bestuurder van UN1EK de schoolwoningen beschikbaar gesteld. In overleg met de 
betrokkenen vanuit de Violier, de Vlinder en IKC Kethel zullen we de praktische 
zaken zo goed mogelijk vormgeven. Dit proberen we zo veel mogelijk af te stemmen 
op elkaar. Er zijn al wat voorbarige berichten geweest wat betreft begin- en 



eindtijden. Dit zijn inderdaad mogelijkheden maar hierover is nog geen beslissing 
genomen. De IKC-raad (MR van IKC Kethel) moet hun advies hierover geven.  
  
 

 
TSO-Nieuws  

Af en toe wordt er een workshop bij de 
TSO georganiseerd. TSO-medewerker 
Uzma bracht de kinderen met veel 
plezier de beginselen van de 
Hennakunst bij. 26 Bovenbouw 
kinderen gingen eerst aan de slag met 
een puntzakje maken, die normaliter 
gevuld wordt met verf. Omdat henna 
gebruiken enige ervaring vereist, werd 
er gebruik gemaakt van acrylverf. In 
verband met het korte tijdsbestek had 
Uzma er al een aantal voorbereid. De 

kinderen mochten daarna aan de slag op dik papier. Ze vonden het geweldig om te 
doen. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Schoolfotograaf 

Gisteren en vandaag (vrijdag 11 oktober) hebben wij kennis gemaakt met een 
nieuwe schoolfotograaf. De manier van werken, maar ook het uiteindelijke resultaat 
is en zal heel anders zijn. Het was even wennen maar we zien het resultaat met 
goed vertrouwen tegemoet. 

Er was hier en daar wat onvrede over de keuze van dagen (donderdag en vrijdag) 
omdat dan ook de gymlessen worden gegeven. Dat was dit keer onvermijdelijk 
omdat we van fotograaf wilden wisselen. De OR leden die de schoolfotograaf 
regelen hebben hun uiterste best gedaan, echter deze fotograaf was alleen 
beschikbaar op de donderdagen en de vrijdagen. We hebben zo goed mogelijk 



hierop geanticipeerd en we zullen zoals altijd in de OR deze fotograaf en de 
organisatie evalueren. 

Bovendien wil ik een groot compliment geven aan deze ouders die dit allemaal 
geregeld hebben en er twee volle dagen voor wilden uittrekken om dit goed te laten 
verlopen. Ook voor het werk dat zij er van te voren in hebben gestoken wil ik Oesha, 
Hanneke en Celine hartelijk bedanken.  

Agenda: 

Maandag 21 oktober  t/m 25 oktober:  Herfstvakantie 

Donderdag 7 november:    Ouderkind activiteit kleuters 

Maandag 18 november 16.00 uur:  Parro open voor de planning 

voortgangsgesprekken. 

Vrijdag 22 november 16.00 uur:   Parro sluit 

In de week van 25 november:   Voortgangsgesprekken 

 

Op vrijdag 18 oktober, voor de herfstvakantie zal er geen nieuwsbrief 
verschijnen!! 

Ik wens u vast een hele fijne herfstvakantie toe! 

 
 


