Nieuwsbrief 1 November 2019
Beste ouders,
Dinsdagmiddag, 5 november, zal er op de Violier een heuse strijd ontbranden wie zich aan
het eind van die middag “Violier-Voorleeskampioen 2019” mag noemen. Zo’n 30 kinderen
hebben aan de voorrondes meegedaan. Uiteindelijk moeten Sophie, Eline, Myrthe, Kaeylen,
Lisanne, Liv en Tygo het onderling uit gaan maken wie de vertegenwoordiger van de Violier
wordt en de eer van onze school zal verdedigen op het Schiedams voorleeskampioenschap
(daarover later meer).
Op deze middag worden de voorlezers door een heuse vakjury bestaande uit 4 kinderen en
2 leerkrachten beoordeeld op tempo, verstaanbaarheid, overbrengen van emoties en
andere punten. Wij kijken heel erg, naar het zich laat aanzien, spannende
voorlees-evenement uit. Wij zijn als school nu al trots op alle kinderen die ook in de
school-voorrondes hebben meegedaan. Op naar een spannende en gezellige
dinsdagmiddag.
Meester Rob
Juf Marianne

Bericht van TSO-Komkids
Op donderdag 31 oktober “Halloween”
liepen er opeens allemaal TSO-heksen
in de school. De gemeenschappelijke
ruimte en het Kidsrestaurant waren de
hele
week
versierd
met
spinnenwebben en werden er de hele
week griezelverhalen voorgelezen.

Heeft u de traktatie van uw kind nog gezien of had uw kind het misschien al opgegeten? Er
werd ook heksensoep en bloed als drank geserveerd. Al met al een supergezellige en
drukke TSO. De kinderen en heksen hebben er
allemaal erg van genoten.

Corry Conijn
Tso-Coördinator
Georganiseerd door Komkids.

Woensdag 6 november staken we
Houdt u er rekening mee dat de school woensdag aanstaande dicht gaat. De
stakende leerkrachten zullen ‘s morgens vroeg vertrekken naar Den Haag. Tijdens
de stakingsdag zullen wij op Parro verslag doen van het verloop van deze ochtend.
Wij staken voor een betere
beloning voor leerkrachten
maar ook vanuit een grote
zorg voor de kwaliteit voor
het huidige en toekomstige
onderwijs.

De prognoses laten zien
dat het tekort aan
leerkrachten in 2025 zal
oplopen tot 10.000. Dat is
onacceptabel.
Hieronder de link naar de
opname uit Lubach.
(zondagavond 27 oktober)
https://youtu.be/OGt7UIL6S_I

Verdere belangrijke data:
Donderdag 7 november: Ouder/kind activiteit in de kleuterbouw.
Verder een rustige maand tot de decemberdrukte uitbreekt!
Ik wens u allen een fijn weekend.

