
 

 

Nieuwsbrief 7         Maart 2022 

 

Algemeen 
De voorjaarsvakantie hebben wij al achter ons gelaten en zo langzaamaan werken wij toe naar het 
einde van het schooljaar. Een gek idee om te bedenken dat wij er al 25 van de 39 schoolweken op 
hebben zitten. Dit betekent ook dat wij nu al aan het kijken zijn naar komend schooljaar. Wie komt er 
voor welke groep, welke vakanties zijn er en waar is dan nog ruimte voor studiedagen? Ik kan u 
alvast vertellen dat wij het schooljaar wederom starten met 2 studiedagen voor het team. De 
kinderen beginnen dus op woensdag 24 augustus. 
Zodra het rooster definitief is, zal ik dit met u delen. De indeling van de groepen volgt later. Ik hoop 
dit uiterlijk in juni met u te kunnen communiceren. 
 
Rapportgesprekken 3 t/m 7 
In de week van 28 maart zijn de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7. Deze zullen fysiek zijn. Heeft 
u het rapport nog niet ingeleverd, dan graag z.s.m. inleveren bij de leerkracht. 
 
Oud papier 
Elke maand loopt een aantal vaders mee met de wagen van Irado om oud papier op te halen. De 
opbrengst hiervan gaat naar school en het bedrag is maandelijks niet mis! Zo is er bijvoorbeeld al 
€10.000 gedoneerd voor de aanleg van het nieuwe schoolplein. Nu wordt er nagedacht over 
toekomstige uitgaven, bijvoorbeeld nieuwe sporttenues of een leuke activiteit voor de kinderen in 
groep 8. Het geld komt dus ten goede aan de kinderen.  
Nu is het zo dat de groep vaders wel wat klein aan het worden is en aan het eind van het jaar nemen 
ook weer wat vaders afscheid, omdat hun kind nu in groep 8 zit. Er zijn dus weer nieuwe vaders 
nodig. 
Zou u het leuk vinden om samen met andere enthousiaste vaders te helpen met het inzamelen, dan 
kunt u zich melden bij Stefan Both (stefanenmirella@caiway.nl), de vader van Sem, Evi en Isa. Uw 
hulp wordt zeer op prijs gesteld, ook door de kinderen "#$% 
 
Voetbaltoernooi groepen 5 t/m 8 
Afgelopen woensdag was de eerste dag voor de Violier waarop er gevoetbald werd. Er deden 3 
teams van de groepen 5/6 mee. Helaas werd er geen finaleplaats bereikt, maar naar wat ik hoorde 
heeft iedereen een leuke middag gehad. Zeker bij het school voetbaltoernooi gaat het om sportiviteit 
(en winnen is natuurlijk leuk, maar niet het belangrijkst) waar ieder kind met of zonder 
voetbalervaring de kans krijgt om mee te doen. 
De groepen 7 en 8 zijn a.s. woensdag aan de beurt. Ik wens jullie (en je ouders) een gezellige en 
sportieve middag! Ik wil juf Suzanne en meester Rick heel erg bedanken voor de organisatie, het is 
altijd een hele klus. Ook wil ik de stagiaires van juf Suzanne bedanken voor het coachen van de 
teams. 
 
Giro 555 
Na een idee van een ouder hebben wij besloten het geld wat wij dit jaar hebben opgehaald met 
Bag2school te doneren aan Giro 555; Er is een bedrag namens de Violier overgemaakt van €150. 
 
Inzameling Oekraïne 
Heeft u misschien nog babyvoeding, hondenvoer, kattenvoer, luiers, opladers, batterijen, 
slaapzakken, spullen voor de persoonlijke verzorging ed. over? Lever het op school in. 
De winkelwagen zit al aardig vol. Dinsdag 22 maart zal ik de spullen naar Stichting Spoetnik brengen.  
 
 



 

 

Belangrijke data 

Week van 28 maart   Rapportweek groep 3 t/m 7 
14 april     Paasontbijt 
15 t/m 18 april    Paasweekend 
20 en 21 april    Eindtoets groep 8 
22 april     Sportdag/ Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei   Meivakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 


