
 
2 juni 2017 

 
 
 
 
 
De groepsindeling met de bezetting van de leerkrachten hebben we in grote lijnen op papier. 
Op dit moment zijn we flink aan het puzzelen om de lesroosters van de diverse groepen rond te 
krijgen en op elkaar af te stemmen.  
Zodra dit plaatje compleet is, informeren wij u meteen. 
 
Van drie leerkrachten gaan we aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen. 
Juffrouw Annelies, die per 1 maart de leerkracht van derde kleutergroep is, gaat naar een 
collega-school van SKOEM. Juffrrouw Truus van groep 8 en juffrouw Argia van groep 3 gaan met 
pre-pensioen. Juffrouw Truus en Juffrouw Argia zullen begin volgend schooljaar wel nog enkele 
keren komen om voor een goede overdracht te zorgen. 
Natuurlijk zullen we eind dit schooljaar op een passende wijze afscheid van onze leerkrachten en 
collega’s nemen. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Centrale Eindtoets 
voor het basisonderwijs.  De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen die door het ministerie 
is goedgekeurd om objectief en gelijkwaardig de prestaties van leerlingen in groep 8 te meten. 
De resultaten van de cito eindtoets worden gebruikt om te kijken in welke mate de leerlingen 
van groep 8 rekenen en taal beheersen. Daarnaast wordt gekeken welk vervolgonderwijs bij de 
behaalde eindscore past.  
De maximale score voor deze toets is 550.   
De gemiddelde score op de cito eindtoets 2017 is 535,1. 
De leerlingen van onze school behaalden een gemiddelde 
score van 538,7  
 
Knap gedaan, leerlingen van groep 8!   
Wij zijn trots op jullie. 
 

Eindtoets groep 8 
 

Nieuw schooljaar 
 



 
 
 
 
Schoolstudiedag  09-10-2017 
Herfstvakantie   16-10-2017 t/m 20-10-2017 
SKOEM studiedag  06-12-2017 
Kerstvakantie   25-12-2017 t/m  05-1-2018 
Carnavalsvakantie  12-2-2018   t/m 16-2-2018  
Paasmaandag   02-4-2018 
Studiemiddag    26-04-'18 (Vrij vanaf 12.00 uur) 
Koningsdag   27-04-2018 
Meivakantie    30-04-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren   21-5-2018 

Zomervakantie  9-7-2018 t/m 17-8-2018 
 
Continurooster vrijdag voor kerst 22-12-'17   Schooldag is van 08.30 tot 13.00 uur 
Continurooster laatste schooldag 06-07-'18   Schooldag is van 08.30 tot 13.00 uur 

 
Het vakantierooster is voor alle scholen van SKOEM hetzelfde, uitgezonderd enkele 
studiemomenten.  
 
Let op: in Midden-Limburg worden voor komend schooljaar 2 verschillende vakantieroosters 
gehanteerd. De grootste verschillen zien we rond de meivakantie.  
Wilt u hier s.v.p. goed naar kijken bij het boeken van vakanties. Wij kunnen namelijk geen extra 
verlof verlenen als u ook kinderen op een andere school hebt zitten, die een andere vakntie 
hebben. 
 
 
 
 

 

Volgend jaar valt Hemelvaart midden in de meivakantie. 
Nadat verschillende data bekeken zijn, heeft het catecheseteam voor de 
communievoorbereiding besloten de Eerste H. Communie Mis op Pinksterzondag  20 mei 2018 
te plaatsen. 
 
 
 

 
Verkeer rondom de school.  
Op 29 mei hadden we weer een vergadering in de leerlingenraad.  
We hebben het vooral gehad over het verkeer rondom de school. De 
wijkagent en de verkeersouders hebben gekeken naar de schoolomgeving of de omgeving veilig 
was, alles was in orde. De onveilige situaties ontstaan vooral door het gedrag van de ouders. 
Waaronder niet in de vakken te parkeren maar op de stoep waardoor de kinderen veel moeite 
hadden om gewoon door te kunnen lopen. Dus ons doel van deze brief is dat ouders zich meer 
aan de regels gaan houden.  
Melissa en Fenne, leerlingenraad 2017. 
 
 

Eerste communie 2018 
 

Vakantierooster 2017-2018 

Vanuit de leerlingeraad 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiei4mn8J7UAhUII1AKHX_ECaAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fobsdebranding.net%2Fkalender%2Fvakantie&psig=AFQjCNFAwLAhTFLvQDFfmhtvrpfmgjToZw&ust=1496483149513631


 
  

 

                                   
 

 

 
Na de meivakantie is Dan Vijgen gestopt als TSO-coördinator bij ons op school.  
Dan heeft zich een jaar lang met veel gedrevenheid en plezier voor de organisatie van het 
overblijven ingezet. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het digitaal betalings- en 
registratiesysteem ISY goed werkt. 
Wij bedanken Dan voor zijn geweldige inzet. 
Marian Brand neemt samen met het TSO-team zijn taken over.  Bij vragen kunt u bij  haar of bij 
een van de andere TSO-krachten terecht.  Dit kan rond het middaguur op het telefoonnummer 
van de school of via de mail. Mailadres: tso@bsdeviolier.nl 
 
 

 

 
 

 
Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis. 
De groepen 1 en 2 gaan naar PeeWee en de groepen 3 t/m 8 gaan naar Irrland.  

 

 
 
Verdere informatie en de mogelijkheid om zich op te geven als begeleider krijgt u volgende 
week. 
 
De schoolreiscommissie. 

TSO-krachten 

Schoolreis 

https://www.facebook.com/222881054527488/photos/802150049933916/


 
 
 
 

 

 
Woensdag 14 juni: meester en juffendag: 
Zoals elk schooljaar, vieren alle juffen en meesters op dezelfde dag 
hun verjaardag, zodat we er een gezamenlijke feestochtend van 
kunnen maken. 
Het programma houden we nog eventjes geheim, maar dat het 
gezellig wordt, dat is zeker! 
De schooltijden zijn zoals altijd en het tussendoortje mogen ze 
evengoed meebrengen. 
Alle leerkrachten vieren eerst in hun eigen klas de verjaardag en 

vervolgens gaan we een uitstapje maken. 
Wilt U er a.u.b. voor zorgen, dat Uw kind geen teenslippertjes aan heeft, want we gaan te voet. 
 
 
 
 
 

 

 

Slotfeest  2017 

 

Op vrijdag 7 juli is het weer zover: van 17.00 tot 20.30u vindt het 
jaarlijkse slotfeest plaats. Dit jaar is het thema ‘kermis’. 
 
We gaan met z’n allen leuke dingen doen net als op een echte kermis! Hoe leuk is dat? Hartstikke 
leuk! Tijdens het slotfeest zijn er leuke activiteiten op de speelplaats gepland en op het podium 
treden de kinderen uit de verschillende groepen op. Voor voldoende eten en drinken − denk aan 
bbq en frietkraam − zullen wij weer zorgen. Er is een gratis ijsje en gratis ranja voor alle kinderen. 
De popcorn ontbreekt ook niet op onze kermis! De eet- en drinkbonnen zijn 1,50 euro per stuk.  
De leerlingen ontvangen in de loop van juni de aanmeldformulieren voor het slotfeest. 
Noteer de datum van 7 juli alvast in uw agenda! 
 

 
 
 
 
 
Binnen de MR-vergadering op 29-05-2017 is het schoolformatieplan besproken. De afgelopen 
maanden zijn er positieve ervaringen t.a.v. het overblijven. We willen deze lijn continueren. 
Helaas is de coördinator gestopt. Een nieuwe coördinator heeft de taken overgenomen. De 
continuïteit is gewaarborgd. Ook is er gesproken over het vakantierooster. Het RI&E rapport is 
besproken. Er waren 3 knelpunten. Deze werden in een plan van aanpak vermeld en verholpen. 
Het was wederom een zinvolle vergadering. 
 

Slotfeest 2017 
 

Meester- en juffendag 

Vanuit de MR 



 
 
 
 
 
Dinsdag 6 juni  organiseren wij van 17.30-18.30 uur een ‘kijkuurtje’. Tijdens dit ‘kijkuurtje’ 
kunnen ouders de schriften en ander werk van hun kind inzien, zodat ze de ontwikkeling van het 
kind nog beter kunnen volgen 
 
 
 
 
 
Casper  uit groep 6 is op 3 juni jarig en wordt 10 jaar!  

Valeria  uit groep 2 is op 4 juni jarig en wordt 6 jaar!  

Lars  uit groep 8 is op 5 juni jarig en wordt 12 jaar! 

 

Lordi  uit groep 6 is op 5 juni jarig en wordt 11 jaar! 
Arjen  uit groep 1 is op 7 juni jarig en wordt 5 jaar! 
Laura  uit groep 1 is op 9 juni jarig en wordt 5 jaar! 
Bente  uit groep 7 is op 9 juni jarig en wordt 11 jaar! 
Milan  uit groep 2 is op 10 juni jarig en wordt 6 jaar! 
Tim  uit groep 5 is op 14 juni jarig en wordt 9 jaar! 
Guusje  uit groep 3 is op 15 juni jarig en wordt 7 jaar! 
Aryan uit groep 1 is op 16 juni jarig en wordt 5 jaar! 
Merle  uit groep 4 is op 20 juni jarig en wordt 8 jaar! 
Jasper uit groep 1 is op 22 juni jarig en wordt 5 jaar! 
Robin-John  uit groep 6 is op 23 juni jarig en wordt 10 jaar! 
Finn  uit groep 6 is op 27 juni jarig en wordt 10 jaar! 
Rick  uit groep 8 is op 30 juni jarig en wordt 12 jaar! 
Doortje  uit groep 5 is op 30 juni jarig en wordt 9 jaar! 
Lotte uit groep 8 is op 30 juni jarig en wordt 12 jaar! 
Marit  uit groep 4 is op 30 juni jarig en wordt 8 jaar!  

 
   

  

 
 
 
 

      
 

 
Jente in groep 1 bij juffrouw Annelies 
Max in groep 1 bij juffrouw Annelies 
Sara in groep 1 bij juffrouw Annelies 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In juni zijn jarig 
 

Wij heten welkom 

Kijkuurtje 
 

http://www.jufshanna.nl/thema-feest-werkbladen-teken-evenveel-als/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEv5HY757UAhVHY1AKHdBJBKIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.mamaliefde.nl%2Fblog%2Fcategory%2Fspel-en-speelgoed%2Fpage%2F4%2F&psig=AFQjCNFaEI0SUnn-zcxHQQ9A-YR_H8V1oQ&ust=1496482974776828


 
 
 
 
 
 

Dag Datum Tijd Opmerking / thema 

 
Maandag 05-06  VRIJ  i.v.m. Pinksteren 

Dinsdag 06-06 17.30-18.30 uur Kijkuurtje  

Woensdag 07-06  Verkeersquiz groep 7 

Donderdag 08-06   

Vrijdag 09-06   

Maandag 12-06   

Dinsdag 13-06   

Woensdag 14-06  Meester- en juffendag 
Studiemiddag voor de leerkrachten 

Donderdag 15-06   

Vrijdag 16-06   

Maandag 19-06 15.45-17.15 uur Teambijeenkomst  
Schoolkamp groep 8 

Dinsdag 20-06  Schoolkamp groep 8 

Woensdag 21-06  Schoolkamp groep 8 

Donderdag 22-06  Portfolio groep 1 en 2 

Vrijdag 23-06   

Maandag 26-06  Oudergesprekken groep 1 en 2 

Dinsdag 27-06 15.45-17.15 uur Teambijeenkomst  
Oudergesprekken groep 1 en 2 

Woensdag 28-06  Oudergesprekken groep 1 en 2 
Gipsproject groep 8 

Donderdag 29-06  Oudergesprekken groep 1 en 2 

Vrijdag 30-06   

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF:  
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 29 juni 2017.  
 

 
 

  

Agenda komende periode 



 

De huid van jonge kinderen is veel dunner dan die van volwassenen. Extra reden om op te passen 
in de zon. 

Zonnige dagen zijn heel fijn voor onze leerlingen. 
Echter, wij verzoeken u wel de huid van uw kind goed in te smeren voordat het naar school 
komt. Leerkrachten of overblijfkrachten kunnen/mogen kinderen tussendoor niet insmeren. 
Heeft uw kind een gevoelige huid, leer uw kind om zich in de pauzes nog eens zelf in te smeren.  

1. Bij schaduw of bewolking hoef je niet te smeren. 

Fabel!    De schaduw beperkt de schadelijke invloed van UV-straling, maar neemt deze niet helemaal weg. 
Daarom blijft insmeren nodig, zelfs als je kindje in de schaduw speelt. Daarbij is het belangrijk om ook op 
de zonkracht te letten. Hoe sterker deze is, hoe meer UV-straling de aarde bereikt en hoe minder de 
schaduw bescherming biedt. Zelfs op een bewolkte zomerse dag kun je verbranden. Zeker bij een hoge 
zonkracht kunnen de wolken de schadelijke UV-straling namelijk niet helemaal tegenhouden. Dus hoe gek 
het misschien ook klinkt, zelfs als het bewolkt is kun je maar beter de huid van je kindje insmeren. 

2. Met een hogere beschermingsfactor kun je langer in de zon. 

Feit!    Een beschermingsfactor van 10 betekent onder ideale omstandigheden dat iemand 10 x zo lang in 
de zon kan blijven zonder te verbranden, mits je om de twee uur de huid insmeert. Echter, door 
transpiratie, wrijving van kleding of door afdrogen na het zwemmen verdwijnt weer een deel van de 
beschermlaag. Bovendien smeren we meestal te dun om de beloofde bescherming echt te behalen. Hoe 
lang je in de zon kunt blijven zonder te verbranden is daarnaast nog afhankelijk van je huidtype en de 
zonkracht. Oftewel; blijf om de twee uur smeren en wees niet te zuinig met de crème! 

3. Met een hoge beschermingsfactor is het niet nodig elke twee uur te smeren. 

Fabel!   Een hogere beschermingfactor zorgt ervoor dat er minder UV-straling doordringt tot de huid. Het 
blijft aan te bevelen om elke twee uur te smeren om de huid te beschermen. Een deel van het product 
gaat er door spelen, zweten en afdrogen namelijk weer af. 

4. Als je met een hoge factor smeert wordt de huid niet bruin. 

Fabel!    Het is een misverstand dat de huid niet bruin wordt wanneer deze goed wordt ingesmeerd. De 
factor heeft invloed op de tijd die je door kan brengen in de zon zonder te verbranden en zorgt ervoor dat 
minder schadelijke straling doordringt tot de huid. De huid wordt wel bruin maar verbrandt niet, en blijft 
daardoor langer en mooier bruin. 

5. Verbranden beschadigt de huid blijvend. 

Feit!    Elke keer als de huid verbrandt, raken huidcellen beschadigd door de UV-straling. En juist bij 
kinderen komt die beschadiging hard aan. Hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Bovendien zijn ze in de 
groei: de celdeling gaat zo snel dat er soms te weinig tijd is om alle beschadigde huidcellen te herstellen 
voordat ze zich weer gaan delen. In die cellen ontstaan dan als het ware 'littekens', die kinderen hun leven 
lang meedragen. Dit is aan de buitenkant niet te zien, want die beschadigingen zitten diep in de 
huidcellen. Maar hoe meer 'littekens', hoe groter de kans dat een kind op latere leeftijd huidkanker kan 
krijgen. Daarom is bescherming zo belangrijk, zéker voor kinderen. 

6. Verbranding heeft niet te maken met de warmte van de zon maar met de sterkte van de UV-straling die 
de aarde bereikt. 

Feit!   Verbranding heeft niks met warmte van de zon te maken maar met de sterkte van de 
UV-straling die de aarde bereikt. De hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in zonkracht op een schaal van 
0 tot met 10. Vanaf zonkracht 7 wordt er van een sterke zonkracht gesproken en is de kans op 
zonverbranding het grootst. Hoe sterker de zonkracht is, hoe meer UV-straling de aarde bereikt en hoe 
minder de schaduw en bewolking bescherming bieden. Bij een hoge zonkracht is goede huidbescherming 
extra belangrijk. 

Fabels en feiten over zonnen 



7. Als een kindje al een aantal dagen niet verbrand is dan hoef je niet meer te smeren, de huid kan zichzelf 
beschermen tegen de zon. 

Fabel!   Het is altijd belangrijk de huid te beschermen tegen de schadelijke invloed van UV-straling. Niet 
alle effecten van blootstelling aan UV-straling zijn direct zichtbaar. Dit heeft te maken met de 
verschillende types UV-straling. Ook wanneer het huidje niet verbrandt dringt de UV-straling door tot de 
huid en wordt deze beschadigd. Daarom is het belangrijk om de huid altijd goed te beschermen. 

8. Een baby kun je het eerste jaar beter niet insmeren met anti-zonnebrand. 

Fabel!   Er is niks op tegen om de babyhuid in te smeren met een anti-zonnebrand product. Het klopt dat 
je baby’s onder de 12 maanden het beste uit direct zonlicht kunt houden. Maar ook in de schaduw is het 
nodig om het huidje in te smeren. Kies voor de babyhuid een mild anti-zonnebrand product met een hoge 
beschermingsfactor dat de huid beschermt tegen UVA én UVB straling. 
  

 

 

 
 
 

Pesten 
Pesten houdt ons allemaal bezig. Dit geldt als je kind gepest wordt, maar ook als je kind de pester 
is. De oplossing zit niet in 3 tips, maar het is een start. Onthoud vooral dat je pesten met elkaar 
moet oplossen! 
Hier 3 tips: 

1. Wacht niet af. Ga direct het gesprek aan als je kind pest of gepest wordt. Praat met je 
kind, maar ook met de (ouders van de) andere partij en met school. 

2. Neem je kind serieus. Luister naar zijn/haar verhaal over hoe er gepest wordt en waarom. 
Blijf rustig. 

3. Verzin samen met je kind oplossingen hoe het pesten te stoppen. 
 
Lees meer over pesten 
 

  

 

 

Centrum Jeugd en Gezin 

http://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/opvoeding-en-gedrag/lastig-gedrag/pesten/484175


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


