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Van maandag 25 september t/m donderdag 28 september 
heeft de actie op voeten en fietsen plaats gevonden op school. 
Per groep en per dag konden de kinderen 10 stickers 
verdienen.  
De kinderen vonden het iedere dag weer spannend om te 
kijken welke groep de meeste stickers had verdiend! De 
winnaars worden volgende week bekend gemaakt! 

 
Wij zijn erg blij dat er zoveel kinderen met de fiets of te voet naar school zijn gekomen! 
 

 
 
 

Op donderdag 5 oktober a.s. zal door medewerkers in het 
primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De 
organisaties die verenigd zijn in het PO-front, hebben tot deze 
staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij 
te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt 
vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring, minder 
werkdruk in het primair onderwijs. 

 
Waarom staken? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar 
de kwaliteit staat onder druk. Leraren in het primair onderwijs hebben te maken met een hoge 
werkdruk en een salaris dat lager is dan in andere sectoren. Daarbij dreigt er een ernstig 
lerarentekort in het primair onderwijs. De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in 
Nederland de scholen dicht blijven. 
 
Wij, team van basisschool de Violier, hebben besloten ook aan deze staking deel te nemen. De 
school blijft op 5 oktober gesloten. Wij vragen aan u om uw kind(eren) deze dag thuis te 
houden of elders op te vangen. Dank voor uw medewerking en begrip! 
 
 

Op voeten en fietsen 
 

Staking 5 oktober 



 
 
 
Weerbaarheidstraining iets voor uw kind?! 
 
Regelmatig krijgen we aanbod van weerbaarheidstrainingen. We willen u niet in iedere 
nieuwsbrief kennis laten nemen van een nieuwe aanbieder.  We kiezen er daarom voor om u in 
het algemeen te informeren over het feit dat we informatie hebben van en over aanbieders van 
weerbaarheidstrainingen. Aanbieders die individueel of in groepsverband werken, maar ook 
verschillende werkwijzen hebben en er zitten ook kosten aan verbonden. Na de herfstvakantie 
start er bijv. weer een cursus in de buurt.  
 
Mocht u graag meer informatie krijgen, dan kunt u zich met Cindy in verbinding stellen.  
(c.lacroix@bsdeviolier.nl of loop op dinsdag of donderdag even binnen.) 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de 
Kinderboekenweek 2017,met als thema Gruwelijk eng!  
De Kinderboekenweek loopt van woensdag 4 oktober t/m zondag 15 
oktober 2017. Dinsdagmiddag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek 
op onze school geopend! En het belooft spannend te worden…. 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen 
voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van 
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe 
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel te Echt en levert de kassabon in op school. 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij 
de Bruna winkel in Echt. 
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 
waardebon. 
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken bij Bruna. 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor 
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Betreft: Spaart u mee voor de schoolbieb? 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of met de Bruna winkel te Echt. 
 
 
 
 
 

Weerbaarheidstrainingen 

Kinderboekenweek 
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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we op zoek zijn naar 
ouders/grootouders om te helpen in de bibliotheek tijdens de 
openingstijden (maandag, dinsdag, donderdag van 13.00-13.10 uur, 
woensdag van 12.15-12.30 uur en vrijdag van 15.15-15.30 uur). Zijn er ouders/grootouders die 
ons willen/kunnen helpen? Dan kunt u een mailtje sturen naar l.meuwissen@bsdeviolier.nl of 
aanmelden bij juf Laura 

 

 
 

 
 

Heeft u thuis wijnkurken liggen die u niet meer gebruikt? Gooi ze niet 
weg, groep 6 is namelijk op zoek naar kurken om mee te knutselen. U 
kunt ze inleveren in het lokaal van groep 6.       

Alvast bedankt! 

 
 

 

 

 
 

18 september ging groep 8 snoeien in de Doort. We vertrokken in de middag, en toen met de 
fiets op weg naar de Doort. Toen we er waren, werden we opgewacht door Robert. Hij hielp ons 
met het snoeien van de planten en bomen. In het midden lag een weide, met daarin een grote 
vijver met planten eromheen. Een keer in de twee jaar worden die planten gesnoeid. Maar deze 
keer ging groep 8 de planten om de weide heen snoeien. Er werden zelfs een paar bomen 
omgezaagd. Dit werd allemaal door de kinderen gedaan. 

Na een uurtje begon het te stortregenen. Iedereen werd nat, maar we gaven de moed niet op. 
Ook al regende het pijpenstelen, we knipten en zaagden gewoon door. Wij hebben er voor 
gezorgd dat toeschouwers de mooie weide kunnen zien zonder ook maar een takje of sprietje in 
hun zicht te hebben. 

Bente en Laura uit groep 8 

 

 

 

 

Wijnkurken gevraagd 

Met groep 8 snoeien in de Doort 

Leeszolder 



 
 
 

 

 

 

 

Onder het motto “Samen oog voor verkeersveiligheid!” hebben we voor de zomervakantie 
aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rondom onze school en onze rol hierin als 
verkeersouders.  
 
Wat geven ouders aan? 

 Er zou een zebrapad moeten komen om veilig over te kunnen steken naar de Markt. 

 Er zou een zebrapad moeten komen om de Mussenstraat over te kunnen steken (dichtbij 
Markt). 

 Er zou eenrichtingsverkeer moeten komen in de Julianastraat (school). 

 Duidelijker maken dat het om een schoolzone gaat en hier door borden aandacht voor 
vragen. 

 Zebrapaden duidelijk markeren middels gekleurde hekken (zoals momenteel al bij school) 
en/of grote lichtbollen. 

 Route naar school vanaf de markt en vanaf de Emmastraat kindvriendelijk en veilig maken 
(bijv. gekleurde voetstappen). 

 Ouders die herhaaldelijk gevaarlijk verkeersgedrag laten zien hierop aanspreken. 
 

In afgelopen jaren hebben we als verkeersouders in samenwerking met school en gemeente al 
een aantal zaken bij school verbeterd. Zo is er een zebrapad gekomen aan de bovenbouwzijde en 
zijn er gekleurde hekken gekomen om duidelijker aan te geven dat er een school ligt. Sommige 
situaties kunnen niet worden aangepast, bijv. een vraag naar drempels in een straat waar 
openbaar vervoer (bus) doorheen rijdt. Ook is gebleken dat door teveel borden en regelgeving, 
situaties niet altijd veiliger worden en mensen minder alert worden in het verkeer.  
 
Twee keer per jaar vindt er een groot overleg plaats waarin o.a. gemeente, politie, scholen uit de 
gemeente, VVN en ROVL (regionaal orgaan verkeersveiligheid Limburg) elkaar spreken. 
Bovenstaande punten zullen in de bijeenkomst van 30 oktober door Lianne Greijn (leerkracht 
met aandachtsgebied Verkeer) en Chantal Renardel De Lavalette (verkeersouder) worden 
ingebracht.  
Het aanspreken van ouders op onveilig verkeersgedrag gebeurt door Ria Beckers (locatieleider) 
en we zijn tevreden dat aangesproken ouders hier ook gehoor aan geven.  
 
Iedereen bedankt voor het meedenken! We houden ons aanbevolen voor verdere tips of 
mogelijke activiteiten rondom verkeer die wellicht meegenomen kunnen worden in onze 
verkeerslessen.  
Ouders die interesse hebben in het verkeersouderschap kunnen dit laten weten aan juf Lianne 
Greijn, op die manier kunnen we komende jaren nieuwe mensen “opleiden” en zorgen voor een 
goede overdracht van taken. 
 
 
 

Verkeer 
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Op donderdag 7 september 2017 heeft de eerste vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. 
Mevr. Danielle Roos was tijdens deze vergadering aanwezig als toehoorder. Zoals u wellicht 
weet, zijn al onze vergaderingen openbaar. 
Op onze oproep voor een nieuw mr-lid, zijn drie aanmeldingen binnengekomen. 
Mevr. Danielle Roos, Mevr. Yvonne Widdershoven en Mevr. Chantal Coopmans hebben zich 
opgegeven. Dit betekent dat de MR verkiezingen uitgeschreven heeft.  
Tijdens deze vergadering werd de geplande staking van 5 oktober besproken. 
Verder werd er een toelichting gegeven op de 
exploitatieoverzichten en werd er afscheid genomen van 
Claudia Vergoossen. Wij danken haar voor haar inzet! 
 
Vergaderdata 2017-2018: 
26-10-2017 
22-01-2018 
12-03-2018 
12-04-2018 
11-06-2018 
Alle vergaderingen starten om 19.00 uur. 
 
 
 

 
 

 
 
Miel in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Puk in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret 
Sem in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret  
Suzanna in groep 1 bij juffrouw Truus en juffrouw Margret  
 
 
 
 
 
 
 

 Maud uit groep 4 wordt 25 oktbober 7 jaar 

Kijn uit groep 5 wordt 24 oktbober 8 jaar 

Briënna uit groep 2 wordt 1 oktbober 5 jaar 

Kick uit groep 3 wordt 15 oktbober 6 jaar 

Logan uit groep 3 wordt 22 oktbober 6 jaar 

Tymen uit groep 4 wordt 7 oktbober 7 jaar 

Cas uit groep 3 wordt 25 oktbober 6 jaar 

Aluna uit groep 6 wordt 2 oktbober 9 jaar 

Rowan uit groep 5 wordt 2 oktbober 9 jaar 

Siebe uit groep 3 wordt 21 oktbober 6 jaar 

 
 

Binnenkort zijn jarig 
 
 

Wij heten welkom 

Vanuit de MR 
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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 26 oktober 2017.  
 
 
 
 

 
 
Spreekuur op de Violier 
Op vrijdag 6 oktober zal Mylene Bongartz, onze CJG contactpersoon, wederom zitting nemen bij 
ons op school. U kunt bij haar terecht voor alle vragen rondom opvoeden en zorgen delen. Soms 
helpt het wanneer iemand met een objectieve bril uw situatie bekijkt.  
Ze start aan het begin van de dag (8:30u). We nodigen u hier weer van harte voor uit.  
 
Wilt u verzekerd zijn van een gesprek, geef Cindy dan even een tijdstip door waarop u komt.  
 

Vrienden maken 
Vriendschap is belangrijk voor elk kind. Van spelen met elkaar leren kinderen met elkaar omgaan. 
Ze leren zich inleven in andere kinderen, rekening houden met elkaar, samen delen, op hun 
beurt wachten en samenwerken.  
Drie tips over vriendschap bij kinderen: 

1. Kinderen kunnen onhandig zijn in hun contact met anderen. Ze zijn te wild, te druk of 
plagen te veel. Daardoor willen andere kinderen liever niet met hen spelen. Praat 
daarover met je kind, en oefen samen hoe dat anders kan. 

2. Je kunt je kind helpen om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie het nou écht aardig 
vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de belangrijkste rol voor 
ouders als het gaat om kindervriendschappen! De keuze maakt je kind. 

3. Het is goed om een oogje in het zeil te houden wanneer kinderen samen spelen. Grijp 
echter niet direct in als iets dreigt mis te lopen maar geef kinderen ook zelf de kans om 
iets op te lossen. 

 
Lees meer over vriendschap bij kinderen 

Themabijeenkomst ALCOHOL, DRUGS EN GAMEN 
In de puberteit komen onze kinderen in aanraking met alcohol, met drugs en met alles rondom 

internet. Wanneer is het gedrag onschuldig en wanneer spreken we al van gewoonte en moeten 

we ons zorgen maken. Krijg handvatten en tips! 

donderdag 5 oktober van 19.30-21.30 uur, Het Kwadrant – Thornstraat 7 in Weert 

Gratis deelname aan alle activiteiten. Meer info en aanmelden: www.cjgml.nl  
 

Agenda komende periode 

Info centrum Jeugd en Gezin 
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http://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/vriendschap/483517
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