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Op 22 februari jl. heeft de inspectie onze school bezocht. Dit was een thematisch onderzoek naar 
het didactisch handelen. Naast ons worden nog 199 andere basisscholen bezocht. De resultaten 
van dit onderzoek worden volgend jaar in een jaarverslag gerapporteerd. Het was een bijzonder 
positief bezoek. Aan het begin van de ochtend heeft de inspecteur in een gesprek met de directie 
en zorgcoördinator gesproken over de stand van zaken en welke ambities wij als school 
nastreven. Vervolgens bezocht hij enkele groepen om gericht in te zoomen op taakgerichtheid, 
feedback geven en hoe kinderen actief betrokken worden bij de les. In de terugkoppeling gaf hij 
aan erg tevreden te zijn. Als tip gaf hij ons mee om als leerkrachten bij elkaar in de groepen te 
gaan kijken. Zo leren ook wij dan van en met elkaar, dit gaan we oppakken! We kijken terug op 
een prettige morgen! 

 
 
 

 
 
 

Zondag 11 maart a.s.,  van 11.00-13.00 uur, vindt onze jaarlijkse open dag plaats. Uiteraard bent 
u samen met uw kind(eren) ook van harte welkom. Het thema van de open dag is dit jaar: “Op 
basisschool De Violier klinkt leren als muziek in je oren!”. In alle groepen kunnen werkstukken 
m.b.t. muziek bekeken en beluisterd worden of kunnen kinderen zelf muziek maken. Ook de 
peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang doet mee. De koffie staat voor u klaar. 

Naast de open dag bieden wij ouders van kinderen die nog niet bij ons op school zitten de 
gelegenheid om een kijkje tijdens de lesuren te komen nemen.  
Hiervoor hebben we twee momenten gereserveerd: 

 Maandagochtend 5 maart: 10.30 – 11.30 uur  

 Donderdagmiddag 8 maart: 14.00 – 15.00 uur           
  
AANMELDING 
Als u uw zoon/dochter wilt aanmelden op onze school kan dit 
tijdens de Open Dag, op onze aanmelddag d.d. 13 maart ’18 van 15.00-17.15 uur of na 
telefonisch contact. 

Vertel het rond! 

Open Dag 
 

Inspectiebezoek 
 
 
 



 
 

    
 
KOM JE OOK BIJ ONS SPELEN?   Voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 
In basisschool De Violier is op iedere maandag, dinsdag, donderdag van alles te beleven in de 
Voor- en Naschoolse Opvang (BSO) en de Peutergroep (POV) van Stichting Kinderopvang Echt -
Susteren en Maasgouw (SKEM). 
De ochtenden gaan van start vanaf 7.30 uur (eerder is mogelijk) tot de school begint om 8.30 uur 
met de Voorschoolse Opvang(VSO), De kinderen kunnen lekker samen met de gediplomeerde 
Pedagogisch Medewerker rustig de dag opstarten met een spelletje, iets te knutselen of wat 
lezen. 
Daarna, tussen 8.30 en 12.00 uur, is het lokaal van de peuters. Kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn op 
deze ochtenden welkom om spelend te leren. 
Samen met de gediplomeerde Pedagogisch Medewerker werken de kinderen aan een goede 
ontwikkeling. Spelenderwijs biedt dit hen een fijne voorbereiding op de basisschool. Luiers, 
zindelijkheidstraining en een pauzemoment met fruit en een koekje zijn bij de prijs inbegrepen. 
Er wordt gewerkt met herkenbare thema’s  op basis van een VVE-Peuterprogramma en 
daarnaast is er voldoende tijd voor vrij spel in de poppenhoek en op de bouwmat. 
Vanaf 15.15 uur is de Naschoolse Opvang open ( NSO) tot 18.00 uur( later is mogelijk). 
De kinderen komen uit hun klaslokalen naar de groep en eten samen wat fruit en natuurlijk een 
koekje en wat drinken. Tijdens dit tafelmoment wordt met de gediplomeerde Pedagogisch 
Medewerker samen gepraat over de dag en wordt al met elkaar overlegd waar de kinderen mee 
willen spelen. Lego, knutselen, een spel, met z’n allen lekker buiten of  bij slecht weer een spel in 
de gymzaal. Ook mag de BSO gebruik maken van de Bieb en een gedeelte van de hal. 
Wilt u meer informatie over onze gezellige groep? 
U bent altijd welkom even binnen te lopen, maar u kunt ook telefonisch contact met ons 
opnemen. Of onze website bezoeken. 
We zijn ook aanwezig op de open dag op 11 maart van 11.00 tot 13.00  
Tot ziens! 
Peutergroep De Violier (Sneeuwwitje) en BSO De Violier  06-80187504 
 
Voor vragen over contracten, tarieven en inschrijvingen kunt u 

contact opnemen met ons Centraal Bureau: 

Kinderopvang Roermond / Kinderopvang Echt-Susteren en 

Maasgouw 
Neerstraat 61 (telefonische bereikbaarheid ma-do 9.00-12.00 en 

13.00-17.00u) 
6041 KB Roermond 
T. 0475-33 70 49  
 www.kinderopvang-skem.nl 
 

 

Voor- en naschoolse opvang 

http://www.kinderopvang-skem.nl/


 
 
Basisschool De Violier doet weer mee aan de “Week van de Lentekriebels”. De Week van de 
Lentekriebels loopt landelijk van 19 t/m 23 maart 2018. Dit is een nationale projectweek waarin 
in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming 
gegeven wordt. De Lentekriebelweek heeft als doel om kinderen 
van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele 
ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt 
bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig 
leefklimaat. In de groepen 1 t/m 6 gaan de lessen vooral over eigen 
lichaam, vriendschappen en verliefdheid. In de groepen 7 en 8 komen ook thema’s m.b.t. 
seksuele voorlichting aan bod. Leerkrachten zullen de ouders via de mail informeren over de 
aangeboden lesstof. 
   

 

 
 
 
117 man stoan voär BS De Violier 
 

ERE PRIES in de kinderoptocht van Echt! 
Na een aantal weken hard werken aan de versieringen voor de 
kinderoptocht zagen de kinderen en hun begeleidende ouders er 
weer geweldig uit. Onder leiding van ons schoolprinsenpaar Prins 
Tim de 1ste  en prinses Meike de 1ste  waren ze allemaal  
                       " IN DE WOLKEN" 

Ook dit jaar hebben ze onze school 
weer in de kijker gezet met hun 
prachtige en creatieve creaties.  
En al het werk was goed voor de  
ERE PRIES! 
 
Namens iedereen hartelijk bedankt voor jullie geweldige 
inzet! TOPPIE! en Gefeliciteerd met deze mooie prijs. 
 
 

 
 

Kinderoptocht 

Week van de lentekriebels 



 
 
 

Cliniclowns ontvangen cheque van basisschool De Violier 
Een bedrag van maar liefst € 700,- stond op de cheque die de Cliniclowns in ontvangst mochten 
nemen uit handen van onze leerlingen. Dit bedrag is het resultaat van een zeer geslaagde en 
sfeervolle kerstmarkt op de school zelf. 
De leerlingen van alle klassen hadden zich van hun 
creatiefste kant laten zien en de mooiste kerstdecoraties 
gemaakt. Tijdens de jaarlijkse kerstviering, afgelopen jaar in 
de vorm van een kerstmarkt, werden ouders en opa’s en 
oma’s in de gelegenheid gesteld deze knutselwerkjes tegen 
een kleine vergoeding te kopen. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de Cliniclowns. Cliniclowns bezoeken 
kinderen in ziekenhuizen en tehuizen om ze op te vrolijken 
en af te leiden van hun ziekzijn. Basisschool De Violier is 
verheugd dit goede doel op deze manier te kunnen ondersteunen. 
 

 
 
 
 
 
Luna uit groep 7 wordt 1 maart 11 jaar 
Nealon uit groep 1 wordt 5 maart 5 jaar 
Daan uit groep 1 wordt 7 maart 5 jaar 
Alejandro uit groep 7 wordt 5 maart 11 jaar  
Matt uit groep 2 wordt 8 maart 6 jaar 
Naomi uit groep 7 wordt 8 maart 11 jaar 
Bram uit groep 5 wordt 9 maart 9 jaar 
Joshua uit groep 5 wordt 11 maart 9 jaar 
Sanne uit groep 5 wordt 12 maart 9 jaar 
Jesper uit groep 4 wordt 18 maart 8 jaar 
Gitte uit groep 3 wordt 20 maart 7 jaar 
Sophie uit groep 6 wordt 24 maart 10 jaar 
Liv uit groep 3 wordt 24 maart 7 jaar 
Sophie uit groep 6 wordt 24 maart 10 jaar 
Jada uit groep 6 wordt 31 maart 10 jaar 
Tijl uit groep 7 wordt 31 maart 11 jaar 
 
 
 

 
 
 

 

Erin in groep 1/instroom  bij juffrouw Rudie 
Lieneke in groep 1/instroom  bij juffrouw Rudie 
Storm in groep 1/instroom  bij juffrouw Rudie 
Sofie in groep 1/instroom  bij juffrouw Rudie 
Juul in groep 1/instroom  bij juffrouw Rudie 
 

Binnenkort zijn jarig 

Wij heten welkom 

Cliniclowns 



 
 
 
 

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 29 maart 2018.  
 
 
 

 
 

Goed voor jezelf zorgen 
Wanneer je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor je kinderen zorgen. 

Iedereen heeft af en toe tijd voor zichzelf nodig. Het geeft je nieuwe energie om de dagelijkse 

dingen met je kinderen goed op te kunnen pakken. 

Hier 3 tips: 

1. Op deze leeftijd zitten veel kinderen bij sport-of muziekclubjes. Stem met andere ouders af 

wie wanneer rijdt en verdeel taken. Wie brengt, wie haalt op enz ? 

2. Durf “nee” te zeggen. Op school en bij de clubjes wordt om inbreng van ouders gevraagd. 

Betrokken zijn is belangrijk maar kan door meerdere ouders gedragen worden. 

3. Leer kinderen dat ze geduld mogen hebben, wees duidelijk in de afspraken die je met ze 

maakt. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf leren vermaken zodat jij ook wat tijd voor 

jezelf hebt. 

Lees meer over goed voor jezelf zorgen 

 
 

Gezonde traktaties in de supermarkt  
9 en 10 maart in Maasgouw - Een goede traktatie ziet er leuk uit, is lekker en eet je in 1x op. 

Steeds meer ouders willen ook graag gezonde traktaties maken. Krijg in de supermarkt leuke 

ideeën om zelf lekkere én gezonde traktaties te maken.  

Vrijdag 9 maart in de Plus in Maasbracht en 10 maart in de Jumbo in Heel 

 

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN 
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop 

worden tips gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door te 

laten slapen en 's ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over 

oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk plan om de 

problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te pakken.  

donderdag 15 maart van 9.00-11.00 uur, Schoolstraat 35 in Heythuysen 

 

Agenda komende periode 

CJG 

http://www.bsdeviolier.nl/
https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/opvoeding-en-gedrag/vrije-tijd-en-vakantie/goed-voor-jezelf-zorgen/681391


Lezing DE KRACHT VAN POSITIEF OPVOEDEN 
Opvoeden is de meeste dagen een leuke en dankbare taak. Toch kennen we allemaal situaties waar 

we geen raad mee weten. Hoe gaan we daar nou positief mee om? Leer hoe je lastig gedrag kunt 

voorkomen of positief kan keren. Met veel ruimte voor vragen 

Donderdag 22 maart van 19.30-21.30 uur, Chatelainplein 31 in Echt 

 

Workshop LEREN LUISTEREN       
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 

kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat nou, 

op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide prettig 

vinden? Dat leer je in deze workshop! 

dinsdag 27 maart van 9.00-11.00 uur, Bredeweg 239d in Roermond 

 

Themabijeenkomst SOCIALE MEDIA EN CYBERPESTEN  
Ouderavond waarbij ouders, door middel van interactief  theater, een kijkje nemen in de digitale 

wereld van hun zoon of dochter. Onderwerpen die we deze avond bespreken zijn onder andere  

cyberpesten, sexting, vloggen en liken. 

Donderdag 29 maart van 19.30-21.30 uur, Sint Ursula, Tienderweg 101 Heythuysen 

 

 

Gratis deelname.  

Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                                           

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg                                                                
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