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Algemeen
De eerste weken zijn voorbij gevlogen. De informatieavonden zijn achter de rug en zijn erg goed
verlopen naar wat ik van de collega’s heb vernomen.
Zoals u misschien al heeft gehoord van de leerkracht van uw kind heeft iedere groep nu een eigen
telefoon. Deze is voor en tijdens schooltijd niet te bereiken, maar wel vanaf 14:15. Het kan zijn dat de
leerkracht een vergadering of overleg heeft waardoor de telefoon niet wordt opgenomen, stuur dan
een terugbelverzoek via Parro. Op dit moment is het zelfs zo dat u wordt doorverbonden met het
bestuurskantoor. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Er wordt aan gewerkt om dan naar het algemene
nummer van de school door te verbinden. De eindtijd van leerkrachten ligt meestal ergens tussen
16:00 en 17:30.
Fight Cancer
Op zaterdag 3 september zijn 7 juffen en meesters in Delft de gracht in gesprongen om geld op te
halen voor onderzoek naar kanker. Er is maar liefst €4505 euro door hen opgehaald. Goed gedaan
allemaal!

Oud papier vaders
Zoals u weet is er een groep vaders die maandelijks vrijwillig papier ophaalt in de wijk en het geld
wat hiermee wordt opgehaald komt ten goede aan de kinderen van de Violier. Zo is er onder andere
een financiële bijdrage aan het schoolplein geleverd, zijn er nieuwe sporttenues aangeschaft en
hebben de groepen 8 een geweldige afscheidsmiddag gehad. Afgelopen vrijdag hebben de vaders
met elkaar een leuk uitje gehad als beloning voor het harde werken.
Zoals u kunt lezen is het echt heel fijn dat zij elke maand een paar uurtjes van hun vrije tijd opofferen
om dit voor de kinderen te realiseren. Heel erg bedankt hiervoor!
Denkt u na het lezen van dit bericht dat u ook wel 2 uurtjes per maand (of per 2 maanden) tijd heeft
om deze mannen te helpen, stuurt u dan een mail naar: stefanenmirella@caiway.nl en geef u op. Uw
inzet wordt in elk geval heel erg gewaardeerd door de kinderen en door het team.

Schoolplein na schooltijd
Zoals al eerder deze week op Parro gemeld is het niet de bedoeling dat ouders na 14:00 op het
schoolplein blijven hangen, dit in verband met de Vlinder die nog wel school heeft en de
overzichtelijkheid voor de BSO op het plein. Vanaf 15:00 is iedereen weer van harte welkom.

Juf Miranda, juf Claudi en juf Jacqueline
De eerste week van september stond bordenvol mooie momenten.
Juf Jacqueline mocht per 6 september gaan genieten van haar
pensioen. Juf Claudi is met zwangerschapsverlof gegaan en op 1
september zat juf Miranda 25 jaar in het onderwijs! Al die jaren is zij
werkzaam op de Violier.
De bestuurder van Stichting Primo, Peter Jonkers, kwam langs om
juf Miranda te feliciteren. Later dit jaar staan wij er als team nog bij
stil.

Bliep
Alle kinderen in Schiedam moeten fijn kunnen opgroeien! Bliep helpt daar graag een handje bij. Hier
vind je volop veel ideeën en aanbod voor wat je als kind of jongere nodig kunt hebben. Zit er iets
tussen waar jij gebruik van wil maken, dan helpen we je om dat mogelijk te maken. Ook als dat door
je thuissituatie misschien lastig lijkt. Bliep is er voor iedereen. https://www.blieppas.nl/

Belangrijke data
03 oktober
05 t/ 16 oktober
06 en 07 oktober

Boekenmarkt. Info volgt.
Kinderboekenweek thema ‘Gi-Ga- Groen’
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