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Mogelijke staking dinsdag 12 december 

In de media is al meerdere malen aandacht besteed aan mogelijke acties in 
het primair onderwijs. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair 
onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te 
laat. Daarom is het plan om op dinsdag 12 december weer te gaan staken 
voor verlaging van de werkdruk en een hoger salaris, zodat er meer 

leerkrachten bij komen en in de toekomst ook kwalitatief goed onderwijs geboden kan worden.  
SKOEM ondersteunt deze mogelijke staking. 
  
We adviseren de ouders om alvast maatregelen te nemen voor de opvang van hun kind(eren) op 
dinsdag 12 december, zodat er al een oplossing is als de staking daadwerkelijk doorgaat. Zodra 
duidelijk is of de staking doorgaat, worden ouders meteen geïnformeerd.  
 
 
 
 
 
 
Deze week krijgen de leerlingen voor de derde week 
fruit aangeboden vanuit het EU-fruitprogramma. 
Het fruit wordt in ruime mate gegeten en kinderen 
vragen al uit zichzelf naar het fruit van de dag. 
Momenteel krijgen de kinderen op woensdag-
donderdag en vrijdag dit tussendoortje. Omdat in de 
praktijk blijkt dat het fruit al op dinsdag vroeg in de 
ochtend gebracht wordt, kunnen we de fruitdagen 
verplaatsen naar de di-wo-do. 
Voordeel hiervan is dat de kleuters ook drie dagen fruit 
vanuit het EU-fruitprogramma kunnen krijgen. 
Dus vanaf volgende week zijn de fruitdagen op dinsdag, woensdag en donderdag.  
Op maandag en vrijdag kan ook een ander gezond tussendoortje meegenomen worden. 
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De TSO (tussenschoolse opvang) is op zoek naar overblijfkrachten. Bent u die ouder, opa, oma, 
tante, oom, buurman of buurvrouw die het leuk vindt om 1 of misschien wel 2 keer in de week te 
komen helpen tijdens het overblijven op De Violier, dan zijn wij erg blij. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de schoolleiding of de TSO-coördinator Marian Brands.  
Mailadres: tso@bsdeviolier.nl 
 
 
 
 
 

Op dinsdag 7 november vond op onze school een voorronde plaats van de Nationale 
Voorleeswedstrijd 2017-2018. Leerlingen uit groep 7 en 8 mochten hier aan meedoen. Er deden 
in totaal 6 leerlingen mee. De andere kinderen uit groep 4 t/m 8 kwamen in de hal luisteren naar 
al die spannende verhalen. Vanuit de grote voorleesstoel mochten de deelnemers vertellen en 
voorlezen uit hun lievelingsboek. Een “echte” jury was aanwezig om te beoordelen wie er 
winnaar van onze school zou worden. Alle deelnemers hadden ontzettend goed hun best 
gedaan.  
Uiteindelijk werd de winnaar bekend gemaakt: Bente uit groep 8 mag zich schoolkampioen van 
De Violier noemen. Zij gaat door naar de volgende voorronde, welke in het nieuwe jaar zal 
plaatsvinden. Hartelijk gefeliciteerd, Bente! En heel veel succes bij de vervolgronde.  
Wordt vervolgd………. 
 
 
 
 

 
 
 

Bezoek van Sinterklaas op Basisschool de Violier 2017 
Ondanks zijn enorm drukke programma wil Sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek brengen 
aan de Violier. Op dinsdagmiddag 5 december is ons grote Sinterklaasfeest. Dinsdagmorgen is er 
gewoon school. 
Eerder deze week ontvingen we rare cadeautjes via de post. We begrijpen er eigenlijk niet zoveel 
van. Waarom krijgen wij nou een pietenmuts, een lekkere warme sjaal en een pietenzak als 
cadeautje? Vreemd hoor!!!. Ook mochten we weer onze schoen zetten!  En jawel hoor!  De 
rommelpiet is ook dit jaar weer geweest. Wat een rommel!!!!!!  
We hopen maar dat dinsdag 5 december alles zonder 
problemen verloopt. Samen maken we er weer een 
geweldig feest van. Maar zeker weten doen we dat 
nooit!!!!! De kinderen zijn in ieder geval al druk bezig met 
de voorbereidingen. De hal is weer prachtig versierd en 
overal staan en hangen leuke knutselwerkjes gemaakt 
door de kinderen. En misschien hebben Sinterklaas en zijn 
Pieten nog een groepscadeau voor ons meegebracht. We 
hebben immers onze verlanglijstjes ingeleverd. 
 
U zult begrijpen dat deze middag uitsluitend bedoeld is voor de kinderen.  
Verder willen wij de ouders van de OV hartelijk bedanken voor de geweldig mooie versieringen in 
onze hal. Sinterklaas en zijn Pieten zullen zich zeker welkom voelen. 
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Pepernoten bakken met leerlingen van het  Connect College. 
Afgelopen donderdag hebben de kleuters pepernoten gebakken met leerlingen van het Connect 
College. 
Terwijl de pepernoten in de oven stonden hebben 
ze nog een leuke Piet geknutseld. 
Alle ouders en grootouders die ons gebracht en 
gehaald hebben willen we hartelijk danken. 
Truus en Marlies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hulp gevraagd. 
Zoals u al weet hebben wij op 21 december a.s. een kerstmarkt op school. Hier kunt u dan 
zelfgemaakte kerstknutsels van de kinderen kopen.  
We zorgen weer voor een gezellige sfeer met optredens van de kinderen, wafels, hapjes en 
drankjes. Hiervoor kunnen we uw hulp gebruiken. 
Wie van de ouders heeft er tijd en wil ons helpen met het bakken van wafels/cake en /of het 
maken van kleine hapjes. 
 
U kunt dit doorgeven aan de kerstcommissie. 
Andy Haanraats 
Bianca Eggels 
Patricia Cober 
Juffrouw Marlies en juffrouw Margret 
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Jinthe in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Finn in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Pip in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Norah in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Katja in groep 7 bij juffrouw Annette en meester Tim 
 
 
 
 
 

Lorena uit groep 4 wordt  16 december 8 jaar       

 

   

Dex uit groep 2 wordt 7 december 6 jaar   

Nab uit groep 2 wordt  30 december 6 jaar   

Siran uit groep 3 wordt  21 december 7 jaar   

Milou uit groep 6 wordt  18 december 9 jaar   

Raf uit groep 6 wordt  3 december 9 jaar   

Bailey uit groep 2 wordt  5 december 5 jaar   

Dylano uit groep 5 wordt  31 december 9 jaar   

Lena uit groep 7 wordt  26 december 10 jaar   

Floortje uit groep 7 wordt  18 december 10 jaar   

Jessey uit groep 5 wordt  24 december 9 jaar   
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de agenda van de volgende periode verwijzen we u naar onze website: www.bsdeviolier.nl  
 
 
 
 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF:  
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 22 december 2017.  
  

Binnenkort zijn jarig 
 
 

Agenda komende periode 

Wij heten welkom 

http://www.bsdeviolier.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyubnNgOTXAhVCJVAKHQBpCLkQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/facebook-plaatjes/verjaardag&psig=AOvVaw1UvmuLhe_Jx4GKvl4yPsyO&ust=1512052470554162


 
 

 
 

Hoe houden we de feestdagen gezellig? 
 
Met de feestdagen in aantocht staan er ook weer veel leuke gezins-en 
familieactiviteiten gepland. Hoe kun je het toch gezellig houden tussen alle etentjes en 
cadeautjes door? 
1. Betrek je kinderen bij de voorbereiding, geef ze kleine opdrachten. Laat ze mee helpen de 

tafel dekken of leuke versieringen maken.  
2. Soms is het lastig voor kinderen om langere tijd aan tafel te zitten. Geef de kinderen een 

eigen tafeltje waaraan ze gezellig samen kunnen eten en spelletjes kunnen doen. 
3. Zorg voor voldoende rust voor de kinderen. Denk aan het slaapritme of de ruimte om 

even wat voor zichzelf te kunnen doen. Maak hierover duidelijk afspraken. 
 

  
  

 

 

Info centrum Jeugd en Gezin 


