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Deze week is de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar aan de ouders bekend gemaakt. 
In dit overzicht ontbreken de namen van juf Argia, juf Truus en juf Annelies en enkele nieuwe namen zijn 
toegevoegd.  
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat juf Argia en juf Truus afscheid nemen van onze 
school en ook van het onderwijs, beiden gaan met pre-pensioen. Juf Annelies gaat bij een collega-school 
in Maasbracht werken. Ons team wordt aangevuld met juf Rudie en meester Tim (zie foto’s) 
In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen zij zich verder aan de leerlingen en de ouders 
voorstellen.  

 Meester Tim                                                                          Juf Rudie 

 
Juf Lynn zou de nieuwe leerkracht van groep 3 worden. Echter juf Lynn heeft woensdagavond jl., na een 
sollicitatieprocedure bij een collega school, een fulltime baan aangeboden gekregen en geaccepteerd.  
Op dit moment is alles in werking gezet om een kwalitatief goede leerkracht voor groep 3 te krijgen. 
Zodra hier meer over bekend is, worden de ouders via de mail geïnformeerd. Juf Argia zorgt voor een 
goede overdracht. 
 
Op vrijdagochtend gaat juf Laura de bloemknopgroep begeleiden. Juf Truus zal haar de eerste maanden 
begeleiden in deze taak. 
 
 

 
 
 
Doorschuifuurtje: dinsdag 11 juli gaan de leerlingen kennismaken met de nieuwe leerkrachten van 
volgend schooljaar. 
 
 

Vanuit het schoolteam 
 

Doorschuifuurtje 
 



 
 
 

Donderdagmiddag 13 juli as. vieren juf Argia en juf Truus hun afscheid met de 
leerlingen.  Samen met de leerlingen zullen we hier een gezellige middag van maken. 
Wij bedanken juf Argia en juf Truus voor hun grote inzet en alles wat ze voor de 
leerlingen en de school betekend hebben.   
 
Dankwoordje: 
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de superfijne tijd die ik 
gehad heb op onze "Violier". 
Vol trots zal ik terug kijken op een periode in mijn leven waarin ik een steentje heb mogen bijdragen aan 
de ontwikkeling van zo'n pakweg 300 Violier- kinderen. 
Ik vond het geweldig om kinderen de beginselen te leren van o.a.  het aanvankelijk lezen, rekenen en 
schrijven en mee te mogen maken hoe ze zich ontwikkelden van kleuter tot schoolkind. 
Soms was het een ware zoektocht om voor elk kind de juiste manier te vinden, waarop het ook voor 
hem/haar haalbaar was om de leerstof onder de knie te krijgen. Gelukkig waren er dan ouders en 
collega's, om samen te zoeken naar de beste oplossing voor ieder kind. 
Op 1 september is het zover, dan ga ik met pensioen......op naar de "vrijheid"en alle hobby's! 
En wat is er nou nog mooier dan een prachtige herinnering aan een periode van kinderpret, 
samenwerking, passie en voldoening? 
Aan jullie allen: kinderen, ouders en collega's, heel veel geluk en een top-toekomst gewenst! 
Argia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen krijgen vanaf groep 5 een vulpen van school. De leerlingen van groep 1 t/m 4 schrijven met 
potlood. Dit bleek na grondig overleg met ergotherapeuten de beste manier voor een optimale 
ontwikkeling van de fijne motoriek.  
Zelf mee te nemen materialen voor aanvang van het volgend schooljaar: 

 1 pakje viltstiften met 10 of 12 stiften (vanaf groep 3). 

 1 eenvoudig etui, waar de kleurpotloden los in passen (vanaf 

groep 3). 

 1 slijper met potje eraan vast (vanaf groep 4). 

 1 A4-klapper, alleen 23 rings (vanaf groep 5). 

 
Verder nemen de leerlingen geen spullen (potloden, gummen, pennen, 
markeerstiften etc.) van thuis mee. U begrijpt dat spullen die door 
school (eenmalig) verstrekt worden, netjes gebruikt dienen te worden. 
Op deze manier kunnen ze de gehele schoolloopbaan mee gaan. Gebeurt dit echter niet, dan moet dit 
vergoed worden aan de school. De school zorgt dan voor nieuwe materialen! 
 

 
 
 
 
 
 

Afscheid juf Argia en juf Truus 
 

Aanschaf materialen 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5x_LOqePUAhXLZVAKHfztD_4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.hallmark.be%2Fkaarten%2Fbedankt%2Falgemeen-bedankt&psig=AFQjCNEMZPZpMRky2A13zhP_gWfqY7PJgA&ust=1498834984557413


 
 
'Bloeiende' Violieren  
De afgelopen weken hebben alle leerlingen van onze school veel positief gedrag laten zien dat beloond 
werd door ‘dikke duimen’. Deze zijn weer omgezet naar bloemen en opgeplakt op de violieren in de hal. 
Zo kwamen alle violieren in bloei en volgde een 
schoolbeloning. Er werd gekozen voor een 
proefjescircuit techniek! Leerlingen uit diverse groepen 
gingen samen experimenteren met allerlei proefjes 
rondom water. Het was weer een gezellige en leerzame 
middag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterpret: 
Na tropische temperaturen, kregen onze leerlingen een heerlijke 
verkoeling aangeboden. Donderdagmiddag 22 juni jl. kwamen ze allemaal 
bepakt en bezakt met waterspeelgoed naar school. Omdat de 
temperaturen in de klassen door de hitte bleven oplopen, werd voor een 
alternatief lesprogramma gezorgd. Tuinslangen, tuinsproeiers, 
waterpistolen, waterballonnen, sponzen en nog veel meer zorgden voor 
veel waterpret op de speelplaats. Zeker als ook nog gemikt mocht worden 
op de juffen en de meester, kon de middag niet meer stuk. Als klap op de 
vuurpijl zorgde de oudervereniging voor een heerlijk 
waterijsje, gesponsord door de supermarkt vlakbij de 
school. Voor de leerlingen had deze schooldag nog 
veel langer mogen duren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 12 juli nemen de leerkrachten afscheid van de leerlingen van groep 8. Samen met de ouders 
maken we hier een gezellige avond van.  
Wij wensen Isabel-Willem-Charlotte-Jochem-Tom-Lanée-Finn-Lotte-Jur-Femke-Emma-Aukje-Daichi-
Junior-Kevin-Julia-Laura-Ard-Jop-Lars-Bo-Jort-Jevgeni-Maarten-Lalita-Amy-Femke-Senna-Vera-Indy-
Rick-Lotte-Lucas en Demo veel succes in het voortgezet onderwijs. 
 

Verkoeling  
 

Schoolbeloning PBS 
 
 

Afscheidsavond voor groep 8 



 
 
 
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.   
Wij wensen de kinderen een gezellige dag. 

 
 

 
 
Op donderdag 22 juni vergaderde de MR voor de laatste keer dit schooljaar. Het schoolformatieplan 
werd toegelicht en besproken. Ook hebben we kort gesproken over de mogelijke bestuurlijke fusie. De 
nieuwe schoolgids is aangepast en zal na de tekstuele aanpassingen getekend worden.  De PO-in actie van 
ons personeel werd nog kort toegelicht en de MR oudergeleding vraagt ons om de mogelijke acties in 
september op tijd te communiceren met de ouders. 
Helaas zullen we komend schooljaar afscheid nemen van Claudia Vergoossen. Ze heeft haar taken als MR 
lid en later als voorzitter voortreffelijk gedaan. Claudia, namens ons allemaal: 'Heel Hartelijk Bedankt!' 
 
Dit betekent dat er in het nieuwe schooljaar een brief zal uitgaan  waarin u zich kunt opgeven als mogelijk 
nieuw MR-lid. Indien er meerdere aanmeldingen zijn zullen er verkiezingen volgen. We houden u op de 
hoogte.  
Namens de MR wensen wij jullie allemaal alvast een fijne en zonnige vakantie! 

 
 
 
 

 
 
Bent u vergeten om het strookje in te leveren? 
Het kan nog tot en met maandag 4 juli                                         

 

 
 
Opgave Slotfeest 

Familie (achternaam)_____________________ komt op 7 juli naar het Slotfeest met  
 
______________ (aantal) kinderen en ________________ (aantal) volwassenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotfeest 2017 
 

Schoolreis 

Vanuit de MR 
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De laatste schooldag is vrijdag 14 juli van 08.30 uur tot 13.00 uur voor alle groepen. 
Daarna krijgen de leerlingen vakantie tot en met vrijdag 25 augustus. 

 
 
 
 
  

Jip uit groep 1 is op 1 juli jarig en wordt 5 jaar!  

Stan uit groep 3 is op 2 juli jarig en wordt 7 jaar! 
Niek  uit groep 1 is op 2 juli jarig en wordt 5 jaar! 
Juliëtte uit groep 1 is op 4 juli jarig en wordt 5 jaar! 
Wouter uit groep 4 is op 4 juli jarig en wordt 8 jaar! 
Chloë uit groep 7 is op 8 juli jarig en wordt 11 jaar! 
Meike  uit groep 7 is op 10 juli jarig en wordt 11 jaar! 
Tyler  uit groep 3 is op 10 juli jarig en wordt 7 jaar! 
Noïc  uit groep 5 is op 11 juli jarig en wordt 9 jaar! 
Chiem  uit groep 5 is op 11 juli jarig en wordt 9 jaar! 
Heleen  uit groep 2 is op 15 juli jarig en wordt 6 jaar! 
Aukje  uit groep 8 is op 20 juli jarig en wordt 12 jaar! 
Laura  uit groep 7 is op 20 juli jarig en wordt 11 jaar! 
Sebastiaan uit groep 1 is op 22 juli jarig en wordt 5 jaar! 
Lena uit groep 1 is op 23 juli jarig en wordt 5 jaar! 
Pien  uit groep 3 is op 24 juli jarig en wordt 7 jaar! 
Lucas uit groep 8 is op 25 juli jarig en wordt 12 jaar! 
Amy  uit groep 8 is op 27 juli jarig en wordt 12 jaar! 
Ben  uit groep 6 is op 30 juli jarig en wordt 10 jaar! 
Zenny uit groep 7 is op 2 augustus jarig en wordt 11 jaar! 
Sophie uit groep 4 is op 3 augustus jarig en wordt 8 jaar! 
Tess  uit groep 4 is op 3 augustus jarig en wordt 8 jaar! 
Angie uit groep 4 is op 5 augustus jarig en wordt 8 jaar! 
Lynn  uit groep 3 is op 6 augustus jarig en wordt 7 jaar! 
Cas  uit groep 6 is op 6 augustus jarig en wordt 10 jaar! 
Jort uit groep 8 is op 11 augustus jarig en wordt 12 jaar! 
Kiki uit groep 6 is op 12 augustus jarig en wordt 10 jaar! 
Neira  uit groep 2 is op 12 augustus jarig en wordt 7 jaar! 
Sophie uit groep 5 is op 14 augustus jarig en wordt 9 jaar! 
Tess uit groep 2 is op 17 augustus jarig en wordt 6 jaar! 
Kyan  uit groep 1 is op 18 augustus jarig en wordt 5 jaar! 
Floor  uit groep 5 is op 18 augustus jarig en wordt 9 jaar! 
Thijn  uit groep 2 is op 20 augustus jarig en wordt 6 jaar! 
Lieke  uit groep 5 is op 22 augustus jarig en wordt 9 jaar! 
Ruben  uit groep 1 is op 23 augustus jarig en wordt 5 jaar! 
Lucas  uit groep 1 is op 25 augustus jarig en wordt 5 jaar! 
Finn  uit groep 2 is op 27 augustus jarig en wordt 6 jaar! 
Lotte  uit groep 3 is op 27 augustus jarig en wordt 7 jaar! 
Kevin  uit groep 8 is op 28 augustus jarig en wordt 12 jaar! 
Levi  uit groep 2 is op 28 augustus jarig en wordt 6 jaar! 
Tim  uit groep 5 is op 29 augustus jarig en wordt 9 jaar! 
Jop uit groep 8 is op 30 augustus jarig en wordt 11 jaar! 

 

 

 
 
 

In juli-augustus zijn jarig 
 

Laatste schooldag 
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Dag Datum Tijd Opmerking / thema 

 
Maandag 03-07   

Dinsdag 04-07  Schoolreis groep 1 t/m 8 

Woensdag 05-07  Gipsproject groep 8 

Donderdag 06-07  Portfolio groep 3 t/m 8 

Vrijdag 07-07  Slotfeest 

Maandag 10-07  Groep instroom, 1 en 2 ’s middags vrij  

Dinsdag 11-07  Doorschuifuurtje   +  Inleveren portfolio 

Woensdag 12-07  Afscheid voor groep 8 

Donderdag 13-07   

Vrijdag 14 07  Laatste schooldag (08.30-13.00 uur) 

 
Zomervakantie van 17 juli tot en met 25 augustus 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dit schooljaar hebben we weer op veel hulp van ouders, oma’s, opa’s en andere 
vrijwilligers mogen rekenen.  
We willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook, geholpen heeft dit 
schooljaar. Zonder jullie hulp waren veel activiteiten niet mogelijk geweest!  
We hopen ook volgend jaar weer op net zoveel steun en hulp te mogen rekenen. 

Agenda komende periode 

Bedankt 


