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Nog een paar dagen en het schooljaar is helaas weer voorbij. Met z’n allen kijken we terug op 
een heel fijn schooljaar in goede samenwerking met de ouders. 
De leerlingen van groep 8 zijn samen met de groepsleerkrachten de puntjes op de i aan het 
zetten om de afscheidsmusical voor hun ouders en opa’s/oma’s tot een succes te maken.  

De hal van de school is al omgetoverd tot een heus theater 
met een prachtig decor. 
Vrijdagmorgen brengen ze deze afscheidsmusical nog ten 
gehore aan alle leerlingen van de school, waarna ze 
afscheid zullen nemen van hun basisschooltijd. 
 
Wij wensen deze leerlingen natuurlijk heel veel plezier en 
succes in het voortgezet onderwijs. 
 

De laatste schooldag 5 juli a.s. zijn de schooltijden van 08.30 uur tot 13.00 uur. De kinderen 
hoeven voor deze dag geen pauzehap mee te nemen. Dit wordt hen aangeboden door de 
oudervereniging. 
 
 
 
 
Leerlingen krijgen gedurende de basisschooltijd bijna alle materialen van school. 
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen 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.  
Wij verzoeken de ouders een aantal materialen aan te schaffen voor de 
kinderen voor volgend schooljaar: 
o 1 pakje viltstiften met 10 of 12 stiften (vanaf groep 3). 
o 1 eenvoudig etui, waar de kleurpotloden los in passen (vanaf groep 3).  
o 1 slijper met potje eraan vast (vanaf groep 4). 
o 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! 

Einde schooljaar 
 
 
 

Aanschaf materialen 



 
 
 
 
Wederom een zonnige afsluiting van het schooljaar! 
Afgelopen vrijdag werd het naderende einde van het schooljaar op basisschool de Violier weer 
traditioneel gevierd met het slotfeest. Tijdens dit feest vieren de leerlingen samen met hun 
ouders, broertjes en zusjes, eventueel ook opa’s en oma’s en de leerkrachten dat de vakantie 
weer voor de deur staat. 
Ieder jaar staat het feest in het teken van een ander thema. Dit jaar was het thema “op de 
boerderij”. Voor de kinderen was er genoeg te doen en te beleven op het schoolplein. Er waren 
diverse behendigheidsspelletjes en ze konden zich laten schminken. Tevens was er een plek 
gemaakt met boerderijspullen waar de kinderen zich konden laten fotograferen. 
Een dj zorgde voor zomerse klanken en vanuit alle groepen werden er optredens verzorgd met 
zang en dans. De frietwagen, de ijskar en de zomerse temperaturen maakten de feestelijke 
stemming compleet! 
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van dit slotfeest. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Via deze weg willen wij alle andere ouders en vrijwilligers bedanken die gedurende het afgelopen 
schooljaar voor ons klaargestaan hebben.  Zonder die extra handen kunnen wij onze leerlingen niet al 
datgene bieden, waarvan ze het afgelopen schooljaar hebben mogen genieten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slotfeest  

Vrijwilligers bedankt 



 
 

 
   
  
TSO-krachten: Met het vertrek van de leerlingen van groep 8 gaan we ook ouders verliezen die 
zich vaak voor de school ingezet hebben. We zijn dringend op zoek naar ouders en/of andere 
vrijwilligers die tijdens de middagpauze mee willen helpen als overblijfkracht op school.  
 
Conciërge: Daarnaast gaat ‘opa Jos’ helaas ook stoppen met hand en spandiensten op school.  Hij 
was zeven jaar lang twee ochtenden in de week op school om diverse 
werkzaamheden te verrichten, zoals: kleine reparaties aan speelgoed 
en meubilair, onderhoudswerkzaamheden op de speelplaats en in 
het gebouw, koffiezetten voor gasten en het schoolteam en nog veel 
meer. Met pijn in ons hart nemen we afscheid van ‘opa Jos’, maar 
gunnen hem ook zijn verdiende rust. 
 
Kent u iemand of ben u diegene die interesse heeft in het verrichten 
van conciërge-taken, geef dit dan door aan een van de leerkrachten 
of aan de directeur van de school.  
 
 
 
 

 
 

Complimenten geven 
Als je goed gedrag van je kind beloont, maakt dat de kans groter dat je kind 
vaker dat gedrag vertoont en je kind krijgt er een positief zelfbeeld van. De 
beste beloning voor elk kind is de waardering en aandacht van zijn ouders. Je 
kind vindt het prettig om van jou te horen dat iets goed gedaan is. Doe je dit 
vaak genoeg, dan blijft je kind zich positief gedragen. Hierbij 3 tips om je kind een compliment te geven: 

1. Reageer meteen op positief gedrag, niet pas na een tijdje. En beloon ook een poging die niet 
helemaal gelukt is: 'Jij hebt goed geprobeerd om zelf je bed op te maken.' 

2. Je kunt je kind een compliment geven: 'Jij hebt leuk met je poppen gespeeld en daarom kon ik de 
was opruimen. Dat vind ik heel fijn.' Of je zegt dat je kind iets goed kan of doet. 

3. Geef je kind ook complimentjes voor de inspanning en de moeite: "Wat knap van je, je hebt erg je 
best gedaan." 

Activiteiten CJG-ML in Juli en september 2019 
 

Plezier op school training (voor aanstaande brugklassers)       
Zomertraining voor aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen. 
De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest 
werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken 
van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe 
school herhalen. De zomertraining 'Plezier op school' hoopt aanstaande brugklassers daarbij te 
kunnen helpen. Info en aanmelden via de website van CJGML. 

Vrijwilligers gevraagd 
 
 

CJG 
 
 

https://www.cjgml.nl/cursussen/plezier-op-school/100018/617/31404


 

Lezing VEERKRACHTIGE KINDEREN (0-12jr) 
Eén van de belangrijke taken binnen de opvoeding is kinderen te leren omgaan met gevoelens. Elk kind 
krijgt in het leven te maken met tegenslag of stress. Heeft jouw kind voldoende veerkracht om hier goed 
mee om te kunnen gaan? Welke vaardigheden heeft je kind hiervoor nodig? 
Donderdag 5 september 19.30-21.30 uur, CJG Vogelsbleek 10 Weert 
 

Workshop TIENERS LATEN MEEWERKEN       
Veer ouders hebben te maken met periodes waarin hun tieners tegendraads zijn. Het kan een hele 
uitdaging zijn om te weten wanneer je de toenemende onafhankelijkheid van je tiener moet respecteren 
en wanneer je er op staat dat hij/zij doet wat je vraagt. Maar hoe doe je dat nou, op een positieve 
manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden? Dat leer je in deze 
workshop! 
Woensdag 11 september 19.30-21.30 uur, CJG Bredeweg 239d Roermond 
 

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN 
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop worden tips 
gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door te laten slapen en 's 
ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. 
Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of 
het slapen aan te pakken.  
Woensdag 18 september 9.00-11.00 uur, CJG Zandkuilweg 8 Maasbracht 
 
Gratis deelname.  

Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                                           
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toe en hopen alle leerlingen 
maandagochtend 19 augustus weer te mogen begroeten. 

 

Zomervakantie 
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