
 

 
 
 
 

31 januari 2019 
 

 

Vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking aangekondigd om nogmaals aandacht te 
vragen voor de arbeidsvoorwaarden van leraren Primair Onderwijs. Door betere salariëring en 
werkdrukverlaging hopen we het werken in het basisonderwijs aantrekkelijker te maken om zo 
meer mensen over te halen in het onderwijs te gaan werken. De stichting conformeert zich aan 
dat streven wat betekent dat de scholen van Wijzers in onderwijs op vrijdag 15 maart dicht 
zijn en we u dan ook vragen voor die dag opvang voor uw kind(eren) te regelen.  
 

 
 
 
 
 
Wij gaan gebruik maken van het BasisOnline Ouderportaal. Met deze software, beschikbaar 
middels een browser en mobiele App, willen we de communicatie versterken en de 
ouderbetrokkenheid vergroten.  

Het BasisOnline Ouderportaal is een veilig platform waar het kind centraal 

staat. Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de 

hoogte én werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het 

kind mogelijk te maken. Met handige tools die op elke school tijdwinst 

opleveren én de ouder meer inzicht geven. Ouders ontvangen via een 

aparte brief uitgebreide informatie. 

Voor ouders die vragen of hulp nodig hebben bij het aanmelden voor het 
Ouderportaal,  zijn op onderstaande momenten leerkrachten vrij die u 
kunnen helpen: 
o   Woensdag 13 februari ’19 van 12.15 uur – 15.00 uur 
o   Maandag 25 februari ‘ 19 van 15.15- 16.00 uur 
o   Woensdag 27 februari ’19 van 12.15 uur – 15.00 uur 
  

 



 
 
 
Basisschool De Violier viert Carnaval 
 

Op donderdag 31 januari werd op ludieke wijze onze  
       Prins Casper de 1ste en Prinses Katja   

uitgeroepen tot het schoolprinsenpaar van  de Voliêre-Veugelkes. 
 
Teun en Ton kwamen als computerdeskundigen naar de Violier om onze nieuwe computers te 
installeren. Echter hadden ze zich vergist en waren de nieuwe computers al een aantal weken 
volop in gebruik.  
Hoe dat nu toch kon……? Wat ging er mis? Toen ze hoorden dat de kinderen vol spanning zaten 
te wachten op de onthulling van het prinsenpaar wisten Teun en Ton de kinderen te helpen. 
Teun liet ons een computerkunstje zien met de nieuwe computer en uiteindelijk werd ons 
nieuwe prinsenpaar van de Voliêre-veugelkes onthuld.  
Het stralende paar werd door Teun en Ton geïnstalleerd. 
 

Dit jaar zullen ze gaan regeren met de spreuk: 
 

Mit prins Casper, prinses Katja en de raod van 11 geit deze vastelaovendj vanzelf 

 
Op vrijdagmorgen 1 maart zal dan het schoolcarnaval losbarsten. 
De kinderen mogen vanaf 8.30 uur verkleed naar school komen om samen het carnavalsfeest te 
vieren.  
De kinderen van groep 1 tot en met 8 zullen op deze morgen zelf optredens verzorgen 
afgewisseld met hossen en springen. Verder zal de carnavalsvereniging van Pey en de 
carnavalsvereniging van Echt met hun prinselijke hoogheden onze school bezoeken. 
 
Alle kinderen nemen een eigen tussendoortje mee voor in de kleine pauze.  
Voor een extra verrassing zal de OV zorgen.  
Om 13.00 uur is de school uit en kunnen we verder gaan genieten van de Carnavalsdagen en de 
vakantie!  
 
De kleuters hebben maandag 25 februari vrij en komen op vrijdagmorgen 1 maart naar school 
om samen het carnavalsfeest te vieren. 
De schooltijden zijn van 8.30-13.00 uur. 
 
Wij wensen Prins Casper en Prinses Katja van de Voliêre-veugelkes alvast een superfijne 
kinderoptocht toe! 



  
 
  
De TSO (tussenschoolse opvang)  is op zoek naar overblijfkrachten en een overblijfcoördinator. 
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 bij ons op school, dan 
zijn wij erg blij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur Ria 
Beckers.  
Tel: 0475-481719 Mailadres: ria.beckers@wijzersinonderwijs.eu 
 
 
 
 
 
 
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 28 februari 2019 
 
 

 

Privacy 
28 januari is het de dag van de privacy. Het afgelopen jaar is hier al veel aandacht 
voor geweest met de komst van de AVG. Deze geldt alleen voor bedrijven/ 
verenigingen en organisaties maar het is belangrijk er zelf ook bewust mee om te 
gaan. Hoe kun je hier als ouder op een goede manier mee omgaan ten opzichte 
van je kind? Hier 3 tips: 
1. Als ouder ben je ontzettend trots op je kind en dit wil je het liefst met iedereen delen. Trots zijn is 

fijn, en dat mag je ook best laten zien, maar aan het delen van foto's op internet zitten ook 
nadelen. Foto’s die eenmaal online zijn gezet, zijn heel moeilijk weer van internet te verwijderen 
en je weet niet altijd waar ze terechtkomen. Als je kind groter wordt, kunnen foto's dus nog 
steeds opduiken zonder dat je kind dit zou willen. Voorkom deze problemen door goed na te 
denken voordat je iets online zet. 

2. Geef vanaf het begin het goede voorbeeld door niet zomaar foto’s van kinderen online te zetten, 
zonder dat die kinderen (of hun ouders) het zelf ook goed vinden. Leer kinderen zo snel mogelijk 
dat je eigenlijk altijd de ander eerst om toestemming vraagt en dat je die toestemming later ook 
weer mag intrekken. Als je een foto plaatst en je hebt geen toestemming gevraagd, kun je 
anderen ook onherkenbaar maken. Praat samen over hoe je je online moet gedragen. 

3. Maar wat doe je als een familielid foto's van jouw kind plaatst, terwijl je dit niet wilt? Geef dan 
aan dat je dit niet prettig vindt en vraag of ze de foto willen verwijderen of jouw kind 
onherkenbaar maken. Je kunt ook voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld alleen foto's plaatsen met 
genoeg kleding aan. Of zorg dat het profiel alleen zichtbaar is voor goede bekenden. 

 
 

 

http://www.bsdeviolier.nl/

