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De vakantie zit er op en we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.  
De eerste schooldag is vaak spannend, vooral voor de nieuwe kinderen. Maandagmorgen 

hebben we samen met de leerlingen en hun ouders een 
toost op het nieuwe schooljaar uitgebracht. Vervolgens 
gleden  de leerlingen via de glijbaan het nieuwe 
schooljaar in. Ook heten wij 3 nieuwe collega’s welkom. 
 

We gaan er met z'n allen. 
weer een mooi schooljaar van maken  

 
 

 
 
 

 
 

 
Korte voorstelling: 
 

Mijn naam is Rudie Willems. Ik ben geboren en getogen in Echt 
en woon momenteel in Echt Noord. 
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam bij basisschool de Violier.  
Hiervoor heb ik al op meerdere basisscholen van SKOEM 
gewerkt. Daarvoor was ik werkzaam binnen het welzijnswerk en 
de kinderopvang. 
Het werken met kinderen vind ik boeiend en uitdagend. Elke dag 
is anders. Ik ben er trots op om een bijdrage te mogen leveren in 
hun ontwikkeling, hen te laten groeien en bloeien. 
In mijn vrije tijd wandel en lees ik graag.  
Ik hoop op een prettige en fijne samenwerking met mijn nieuwe collega’s, de kinderen, hun ouders en 
iedereen die betrokken is bij basisschool De Violier. 
 

Groet, 
Rudie Willems 
 

Nieuwe leerkrachten 
 

Fijn schooljaar 
 
 
 
 



Mijn naam is Aniek Simons, 
Zoals jullie al weten ben ik afgelopen dinsdag gestart in groep 3. Hier heb 
ik uiteraard heel veel zin in! Ik ben 21 jaar en afgelopen jaar afgestudeerd 
aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Verder woon ik in Blerick en doe 
ik graag allerlei gezelligs met mijn vrienden en familie. 
Ik hoop er samen met jullie een gezellig en leerzaam jaar van te 
maken.  Als jullie nog meer willen weten, voelt u vrij om het te vragen! 
  
Groetjes, 
Aniek Simons 
 

 
 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Tim Sparla, 26 jaar oud. Ik ben 
geboren en getogen in Vaals en ben woonachtig in Beek. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de 
keuken of maak ik graag een ritje op de motor.  
Vorig schooljaar heb ik in groep 5 op Basisschool de Toermalijn gewerkt in Maasbracht.  
Op welke dagen ben ik aanwezig? 
Woensdag, donderdag en vrijdag. 
Wat mag u van mij verwachten? 
-Dat er binnen de groep een prettige werksfeer is. 
-Dat ik boeiend, passend en opbrengstgericht les geef. 
-Dat ik oog heb voor de verschillen binnen de groep. 
-Dat ik het beste uit alle kinderen probeer te halen. 
-Dat ik u op de hoogte houd van de ontwikkelingen en    
resultaten van uw kind. 
-Dat ik werk vanuit de visie van uw school.  
 

Heeft u nog vragen? Kom gerust even de klas binnen! 
 

Groet,  
Tim Sparla 
 
 
 
 
 
 

Omgekeerd Oudergesprek 
School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs voor de kinderen te komen. 
Het is belangrijk voor een leerkracht om zo snel mogelijk een zorgvuldig en goed beeld te krijgen 
van de nieuwe leerlingen in haar/zijn groep. Daarvoor worden onder meer het 
leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht en de rapporten 
gebruikt. Echter, wij gaan er van uit dat u als ouders uw kind het beste kent. Wij willen dan ook in 
een gesprek met u informatie delen over uw kind. Tijdens de korte kennismaking met de 
leerkracht ligt het initiatief bij de ouder. Daarom noemen we dit gesprek een ‘omgekeerd 
oudergesprek’ (speeddate-gesprek met de leerkracht van maximaal 10 minuten). 
De insteek van dit gesprek is dus dat u als ouder de leerkracht over uw kind vertelt aan de hand 
van enkele punten, die u vooraf toegezonden krijgt. 
Dit betekent dat we dit schooljaar geen algemene ouderavond in september organiseren. 
  
Alle ouders ontvangen spoedig een uitnodiging voor het ‘Omgekeerd oudergesprek”.  
 

Oudergesprekken 
 



 
 
 
Bloemknopgroep 
De bloemknopgroep start weer vanaf volgende week vrijdag! Dit schooljaar hebben we ervoor 
gekozen om leerlingen van groep 5 t/m 8, die de uitdaging nodig hebben, te laten deelnemen 
aan de bloemknopgroep. Groep 4 willen we vooralsnog binnen de eigen groep uitdagen. We 
starten dit schooljaar met het project bouwen! Als ouders werkzaam zijn binnen deze sector of 
op een andere manier een bijdrage kunnen/willen leveren, kunt u contact opnemen met Laura 
(l.meuwissen@bsdeviolier.nl).  
 
 
 
 
 
 
 
 

In samenwerking met Kinderopvang Echt-Susteren zijn wij voor- en naschoolse opvang in onze 
school aan het opzetten. Medio september hopen we te starten.  
In eerste instantie wordt voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30-
08.30 uur en naschoolse opvang op dinsdag van 15.15-18.00 uur gerealiseerd. Bij voldoende 
aanmeldingen is uitbreiding naar de maandag en de donderdag mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor informatie: www.kinderopvang-skem.nl/   
 
 
 
 

 
 
De openingstijden van de Leeszolder, onze schoolbieb, voor het schooljaar 2017-2018: 

Maandag 13.00-13.10 uur 
Dinsdag 13.00-13.10 uur 
Woensdag 12.15-12.30 uur 
Donderdag 13.00-13.10 uur 
Vrijdag 15.15-15.30 uur 

We zijn nog op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die het leuk vinden om 
één keer per week te helpen in de bieb tijdens bovenstaande 
openingstijden. De werkzaamheden bestaan uit het innemen en uitlenen 
van de boeken en het netjes houden van de boekenkasten en bakken. 
Heeft u zin en tijd om ons te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Laura 
Meuwissen (of via l.meuwissen@bsdeviolier.nl) 

 
 

Bloemknopgroep 
 

Voorschoolse- en naschoolse opvang 
 

Leeszolder 
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Nieuwe opzet godsdienstlessen Vormsel en Eerste H. Communie 
 
De laatste jaren heeft een verschuiving plaats gevonden:  
ook op de katholieke scholen is lang niet meer elk kind gedoopt  
of doet het zijn Eerste H. Communie en het Vormsel.  
Dat maakt de voorbereiding op de laatst genoemde sacramenten  
in schoolverband steeds moeilijker. 
 
Daarom is in goed overleg met de school gekozen voor een andere aanpak. De pastoor zal in het 
vervolg op school vooral onderwerpen bespreken  
die je onder de noemer ‘back to basic’ kunt samenvatten 
en die voor alle kinderen van alle gezindten geschikt zijn. 
 
Kinderen, die op grond van deze lessen geïnteresseerd raken  
om meer te willen weten over het katholieke geloof,  
worden vervolgens uitgenodigd voor de communie- resp. vormselvoorbereiding in de parochie.  
 
Vorig schooljaar zijn wij al met een parochiële communievoorbereiding begonnen, die tot ieders 
grote tevredenheid is verlopen.  
Dit schooljaar willen wij dit ook doen met een parochiële 
vormselvoorbereiding.  
 
Op een ouderavond in november/ december krijgt u       
over deze parochiebijeenkomsten concrete informatie  
en kunt u samen met uw kind de keuze maken. 
 
Wij geven u alvast de data door van de ouderavonden  
en van de vieringen van het Vormsel en de Eerste H.Communie. 
 

 Ouderavond Vormsel (voor ouders en kinderen):   
Dinsdag 12-12-2017 om 20.00 uur 
 

 Vormsel door Mgr. H. Schnackers: 
Zondag 25-02-2018 om 10.00 uur voor de BS De Violier en de BS Angela 
  

 Ouderavond Eerste H. Communie  
Direct na de kerstvakantie.  
 

 Eerste H. Communie voor alle basisscholen 
Pinksterzondag 20-5-2018   
 

Het parochieel catecheseteam Pastoor Kanke en juffrouw Truus 
 

 

Godsdienstlessen 
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Groenten + Fruit = Gruiten! 
Het doel van de gruitendagen is om kinderen op jonge leeftijd gezonde 
voedingsgewoonten bij te brengen. De kinderen eten dan tijdens de 
ochtendpauze groenten of fruit, niets anders. Suggesties die u uw kind 
mee kunt geven: Fruit (b.v. appel, banaan, mandarijn, druiven) of groente (b.v. tomaatjes, 
komkommer). 
Vorige schooljaar hebben we op donderdag de gruitendag ingevoerd. Vanaf volgende week gaan 
we dit uitbreiden met een tweede dag en wel op dinsdag. 
Dus: Gruitendagen op dinsdag en donderdag 
 
 
 
 
 
De groep vrijwilligers die de kinderen tijdens de middagpauze opvangen zijn nog op zoek naar 
nieuwe collega’s. Heeft u interesse of wenst u informatie, laat dit dan weten aan de 
overblijfcoördinator Marian Brandts email: tso@bsdeviolier.nl 
Voor het overblijven ontvangen de overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding. 
 
 
 
 
 
Inzamelingsactie van KNGF voor de opleiding van geleidehonden.  
Ook dit jaar gaan wij weer door met doppen sparen. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 
melkpakken, iedereen heeft ze in huis.  Gooi ze niet weg, maar lever ze op school in! U ontlast het milieu 
en steunt zo KNGF Geleidehonden.  
De gehele opbrengst komt ten goede aan de opleiding van geleidehonden 
 
 

 
 

 
 

Na verschillende jaren lid te zijn geweest van onze medezeggenschapsraad nemen wij afscheid van 
Claudia Vergoossen (voorzitter MR). Wij willen Claudia dan ook hartelijk danken voor haar inzet voor onze 
school en MR. 

Wij zijn met onmiddellijke ingang op zoek naar een ouder voor onze oudergeleding van de MR. Heeft u 
interesse, dan kunt u reageren via onze MR mail: mr@bsdeviolier.nl 

Opgave uiterlijk voor woensdag 6 september.  

Als er meerdere aanmeldingen zijn, zijn wij verplicht verkiezingen uit te schrijven, zoals beschreven staat 
in onze statuten. 

 

Gevraagd overblijfkrachten 
 

Doppen sparen 

Vanuit de MR 

Gruitendag 
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Fay in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Youke in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Miel in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret  
 
 
 
 
 
  

 

 

13  september Myrthe uit groep 2 

22 september Charlise uit groep 2 
25 september Victoria uit groep 2 
10 september Io uit groep 3 
1 september Juul uit groep 4 

28 september Lieke uit groep 4 
22 September Caylinn uit groep 5  
25 september Kyan uit groep 5 
25 september Yahnell uit groep 6 
6 september Tren uit groep 6 
28 september Milan uit groep 7 
28 september Nathan uit groep 7 
28 september Stan uit groep 7 

12 september Luca uit groep 7  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

Voor de agenda van de volgende periode verwijzen we u naar onze website: www.bsdeviolier.nl  
 
 
 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF:  
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 28 september 2017.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Binnenkort zijn jarig 
 
 

Agenda komende periode 

Wij heten welkom 

http://www.bsdeviolier.nl/

