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Veel kinderen krijgen op de basisschool al in meer of mindere mate huiswerk mee. Het idee is 
dat ze daar slimmer van worden en er dus een goede reden is om hun fijne speeltijd op te 
offeren, maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat huiswerk bij jonge kinderen helemaal geen 
of weinig effect heeft.  

Vanuit onze school kiezen wij er dan ook voor om de hoeveelheid huiswerk 
langzaam op te bouwen, met als doel dat leerlingen leren omgaan met 
huiswerk en daarin voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.  

Hoe ziet die opbouw uit? 

 In de groepen 3 en 4 wordt het huiswerk beperkt. Het kan voorkomen 
dat een kind thuis extra moet oefenen. Dit wordt dan met de betreffende ouders 
besproken.   
Lezen en voorlezen door ouders, zijn voor deze leerlingen belangrijke activiteiten. Veel 
leeskilometers maken, bevordert de leesontwikkeling en is goed voor de uitbreiding van 
de woordenschat. 

 In de groepen 5/6 zal incidenteel huiswerk meegegeven worden en wordt leerwerk 
(natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde) voor een proefwerk meegegeven. Daarnaast 
wordt in groep 5 van de leerlingen verwacht dat ze thuis een boekbespreking 
voorbereiden en in groep 6 bereiden ze thuis een spreekbeurt voor. 

 In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen 1 à 2 maal per week huiswerk mee. Dit betreft 
de vakken taal, spelling en rekenen. Daarnaast wordt leerwerk meegegeven voor de 
vakken natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels.  

 Voor de leerlingen vanaf groep 4 zijn tafeltjes oefenen, klokkijken en lezen 
(leeskilometers maken) belangrijke oefeningen, die ook thuis gedaan kunnen worden. 

 

Spelen 
Tenslotte is het nog zo dat voor de ontwikkeling van jonge kinderen voldoende slaap, fijne 
familierelaties en actieve speeltijd net zo belangrijk zijn als school. Dit soort dingen hebben even 
goed een positief effect op het geheugen, het gedrag, de focus en het leerpotentieel van een 
kind. Het is dus beter om huiswerk voor jonge kinderen te minimaliseren en ze weer lekker te 
laten spelen. Daar worden ze ongetwijfeld gelukkiger van en wellicht nog slimmer ook. 

Huiswerk 
 



 
 

 
Van 13 november tot en met 20 april doet de school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De 
kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit 
in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een 
portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtend pauze.  
 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

 
In week 45 ontvangt u verdere informatie. 

 
 

 
 
 
 

Maandag 30 oktober 2017 van 19.30-21.30 uur organiseren we in samenwerking met Centrum 
Jeugd en Gezin een ouderavond met als thema: 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. Boos, schoppen of slaan, overstuur, gewoon niet luisteren; het is 
herkenbaar gedrag voor iedere ouder. En hoe gaan we daar nou goed mee om, hoe kunnen we 
dat gedrag voorkomen of ombuigen? 
 

 
 
 

 
 
 

Op maandag 2 oktober vonden de verkiezingen plaats voor de nieuwe leerlingenraad voor het 
schooljaar 2017 – 2018. Alleen in de groepen 5 en 6 moest er gestemd worden omdat meer 
leerlingen zich hiervoor hadden opgegeven. In groep 7 en 8 was het meteen duidelijk, hier waren 
maar 2 inschrijvingen. Na schooltijd werden de stemmen geteld door de juffen. Het was erg 
spannend omdat het soms maar ging om 1 stem verschil!  
Dinsdagmiddag 3 oktober werd de nieuwe leerlingenraad voorgesteld aan alle kinderen van de 
school. 
 
De leerlingenraad voor dit schooljaar bestaat uit: 

Groep 5: Angie en Tess  
Groep 6: Lau  en Lieke 
Groep 7: Luna en Milan  
Groep 8: Anmar en Meike  
 

Wij wensen de nieuwe leerlingenraad heel veel succes!  
 
 
 
 
 

Nieuwe leerlingenraad 

Schoolfruit 
 

Ouderavond  
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Dinsdagmiddag 3 oktober startte de 
Kinderboekenweek met als thema Gruwelijk eng. Het 
stimuleren van lezen is daarbij een belangrijk doel. 
Basisschool De Violier begon het leesavontuur door 
een toneelstuk op te voeren, waarin een heks een 
schrijfster op haar vingers tikte voor de onwaarheden 
die ze in haar boeken schreef. De leerlingen hadden 
de grootste lol om de keutelbonenkoffie die genoemd 
werd en de wijze waarop de heks en de schrijfster 
met elkaar omgingen. Tevens doen ze i.s.m. met de 
boekhandel mee aan een spaaractie, waardoor de 
school nieuwe boeken mag uitzoeken. De juffen en 

meesters worden zelfs één dag omgetoverd in enge beesten of heksen...spannend allemaal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Binnenkort starten we weer met de jaarlijkse wafelactie. In 
november ontvangt u een bestellijst waarop de kinderen hun 
bestelling en die van oma en opa, de buren en andere vrienden 
en bekenden mag noteren.  
 
De heerlijke wafels zijn per 5 verpakt en kosten € 2,-. Hoe meer 
we verkopen, hoe meer inkomsten en dat betekent dat we als 
school iets extra’s kunnen realiseren voor het onderwijs. Zo 
hebben we vorig jaar boomwackers ervoor kunnen aanschaffen en is het doolhof op de 
speelplaats opgeknapt. Dit jaar gaat het geld naar de spaarpot van onze speelplaats. Om de 
speelplaats te kunnen blijven verfraaien en vernieuwen, kunnen we wel wat extra geld 
gebruiken.  
 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
Thomas in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Daan in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Max in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Karlijn in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
 

 

Heerlijke wafels te koop! 

Kinderboekenweek 

Wij heten welkom 



 
 
 

Bruce uit groep 2 wordt 8 november 6 jaar 

 

Floris uit groep 1 wordt 17 november 5  jaar 
Kaj uit groep 2 wordt 16 november 6  jaar 
Dennel uit groep 3 wordt 10 november 6  jaar 
Ruben uit groep 4 wordt 1 november 7  jaar 
Lennox uit groep 4 wordt 26 november 8  jaar 
Ziggie uit groep 4 wordt 19 november 7  jaar 
Dean uit groep 4 wordt 11 november 7  jaar 
Pien uit groep 6 wordt 15 november 9  jaar 
Fenne uit groep 6 wordt 22 november 9  jaar 
Sanne uit groep 7 wordt 10 november 10  jaar 

Viktor uit groep 7 wordt 23 november 10  jaar 
Fenne uit groep 8 wordt 7 november 11  jaar 
Megan uit groep 2 wordt 21 november 5  jaar 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Dit jaar willen we een kerstmarkt houden op  21-12 van 17.00 uur tot 19.00 
uur. (Noteer dit alvast in uw agenda.) 
Op deze markt kunnen kerst knutsels gekocht worden die door de kinderen 
zelf gemaakt zijn.  
Natuurlijk zorgen we ook weer voor een gezellige sfeer met wafels en 
hapjes.  
Hiervoor kunnen we uw hulp gebruiken. Wilt u ons helpen met het bakken 
van wafels en/of het maken van kleine hapjes dan geef dit door aan de 
kerstcommissie: 

 
Andy Haanraats 
Bianca Eggels 
Patricia Cober 
Juffrouw Margret en Marlies. 
 

  
 
 
 
 

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 30 november 2017.  

Binnenkort zijn jarig 
 
 

Kerstactiviteit 

Agenda komende periode 

http://www.bsdeviolier.nl/


 
 

 

 

 

Respect en beleefdheid 
Beleefdheid is een gedragsnorm die onze sociale relaties gemakkelijker 
maakt als we er ons aan houden. Beleefdheid lijkt misschien 
kunstmatig, maar het grote voordeel ervan is dat ze onze wereld voorspelbaar en dus ook geruststellend 
maakt. Door de gedragscodes weten we wat we wel en niet moeten doen of zeggen, of hoe we moeten 
reageren. Deze geschreven en ongeschreven regels zijn een leidraad in ons leven en bieden ons een 
houvast. Kinderen leren dit vooral door het af te kijken bij anderen. Drie tips om hen te helpen hierbij: 
 

1. Leer je kind op een rustige toon te praten. Geef zelf het goede voorbeeld en herinner je kind als 
het even niet lukt. 

2. Als je kind moeite heeft met delen, bespreek dan voor het vriendje komt spelen wat je verwacht. 
Samen spelen = samen delen en om de beurt bepalen wat ze gaan doen. Help je kind (en het 
vriendje) zich hier aan te houden. 

3. Je bent zelf het grootste voorbeeld voor je kind. Wees je bewust hoe je praat over die 
(vervelende) buurman of schoonzus. Roddel je gemakkelijk of blijf je zo veel mogelijk respectvol 
over anderen? Dat is de standaard die je je kind meegeeft.  

 

Lees hier meer over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
 

  

 

 
 
 

Info centrum Jeugd en Gezin 

https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/483467

