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De groepsindeling en groepsbezetting voor komend schooljaar ziet als volgt uit: 
 

 

Groep 
 

Maandag 
 

Dinsdag 
 

Woensdag 
 

Donderdag 
 

Vrijdag 

1 Rudie Rudie Rudie Margret _ _ _ _ _  

2 Truus Truus Margret Truus _ _ _ _ _  

3 Aniek Aniek Aniek Aniek Aniek 

4 Annette Annette Annette Jorn Annette 

5  Rens Rens Rens Rens Rens 

6 Laura Laura Laura Laura Laura 

7 Lianne Lianne Esther Lianne Lianne 

8  Jorn Esther Jorn Esther Jorn 
 

Wisseling leerkrachten: 
Meester Rens werkt momenteel parttime op een collega-school van de Stichting Wijzers in 
onderwijs. Volgend schooljaar krijgt hij bij ons een fulltime aanstelling en wordt de leerkracht 
van groep 5. Helaas kan meester Rens wegens werkzaamheden bij de huidige school niet 
aanwezig zijn tijdens het doorschuifuurtje van 3 juli a.s. Hij zal op donderdag 28 juni alvast kennis 
komen maken met de leerlingen van de huidige groep 4. 
 
Maartje Houben komt volgend schooljaar in de vervangerspool van Wijzers in onderwijs. Zij 
werkt 3 dagen per week. Indien geen vervanging nodig is, zal ze haar werkdagen bij ons op 
school invullen. 
 
Drie leerkrachten van het huidige team staan niet meer in dit overzicht vermeld.  

 Meester Tim gaat volgend schooljaar fulltime naar basisschool Patricius. 

 Juffrouw Marlou krijgt een fulltime aanstelling bij basisschool Op de Slek. 
  

 Juf Marlies gaat per 1 september ’18 met prepensioen. Na de zomervakantie komt zij nog 
twee weken werken. Natuurlijk zullen we begin volgend schooljaar op een passende wijze 
afscheid van haar nemen, meer informatie hierover volgt na de zomervakantie. 

 
 

Groepsindeling nieuw schooljaar 
 
 
 
 



 
 
 
 

De leerlingen van groep 8 hebben in april deelgenomen aan de Centrale Eindtoets voor het 
basisonderwijs. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen die door het ministerie is 
goedgekeurd om objectief en gelijkwaardig de prestaties van leerlingen in groep 8 te meten. De 
resultaten van de cito eindtoets worden gebruikt om te kijken in welke mate de leerlingen van 
groep 8 rekenen en taal beheersen. Daarnaast wordt gekeken welk 
vervolgonderwijs bij de behaalde eindscore past.  
De maximale score voor deze toets is 550.   
De gemiddelde landelijke score op de cito eindtoets 2018 is 534,9 
De leerlingen van onze school behaalden een gemiddelde score van 538,2  
 
Knap gedaan, leerlingen van groep 8!     
Wij zijn trots op jullie. 
 
 
 
 

 
 
 

De GMR van de stichting Wijzers in onderwijs heeft nog geen instemming verleend aan het 
vakantierooster 2018-2019. Zodra dit het geval is, zullen de ouders per mail over het rooster 
geïnformeerd worden. 
 
 
 
 

 
 
            

Donderdag 14 juni organiseren wij van 17.30-18.30 uur een ‘kijkuurtje’.  
Tijdens dit ‘kijkuurtje’ kunnen ouders de schriften en ander werk van hun kind 
inzien, zodat ze de ontwikkeling van het kind nog beter kunnen volgen. 
 
 

 
 
 

 
In onze nieuwsbrieven hebben we tot nu toe altijd de kinderen vermeld die de maand erna jarig 
werden en hebben we nieuwe leerlingen verwelkomd. Helaas is dit met ingang van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet meer wenselijk.  
 
Dit betekent dat we stoppen met het publiceren van de jarige leerlingen 
en de nieuwkomers op onze school.  
 
 
 
 
 

Eindtoets groep 8 
 

Binnenkort jarig 
 

Vakantierooster 
 

Kijkuurtje 
 



 
 
 

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in een veilige schoolomgeving staat 
hoog in het vaandel van onze school.  
Belonen van goed gedrag Iedere week staat er een gedragsverwachting centraal, die onder de 
aandacht wordt gebracht en geoefend Wanneer leerkrachten kans zien om een compliment te geven 
aan een leerling voor het feit dat deze zich positief gedraagt, zullen zij dit doen. Dit gebeurt met een 
opmerking, een schouderklopje, knipoog, maar ook met een ‘dikke duim’. Met deze ‘dikke duimen’ 
sparen leerlingen voor een groepsbeloning. Is de ‘dikke duimen’-kaart van de groep vol, dan ontvangt 
de groep een bloem die in de hal op de violieren geplakt wordt. Staan alle violieren volledig in bloei, 
dan volgt een schoolbeloning.  

 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben deze keer de schoolbeloning bedacht en georganiseerd 

“Violier, got talent”. 
Veel leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben meegedaan aan deze talentenjacht. We hebben 
verschillende optredens gezien: Dans, zang, kunstjes en er hebben zelfs leerlingen op een 
muziekinstrument gespeeld. Knap dat er zoveel leerlingen op durfden te treden voor zoveel 
kinderen. Het was een gezellige middag. 
 
Leerlingenraad, bedankt voor het organiseren. Op naar de volgende beloning!  
 
 

 
 
 
 

 
Het oorlogsmonument “Nieuwe Markt” is door onze school 
geadopteerd. Elk jaar nemen enkele leerlingen van de school 
deel aan de dodenherdenking op 4 mei.  
Dit jaar legden Meike en Anmar namens de school een krans bij 
het monument.  
 

 

 
 
 
 

 
 

PBS- beloning 
 

Dodenherdenking 
 



 
 
 
Leerlingen krijgen vanaf groep 5 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.  
Zelf mee te nemen materialen voor aanvang van het volgend schooljaar: 

 1 pakje viltstiften met 10 of 12 stiften (vanaf groep 3). 

 1 eenvoudig etui, waar de kleurpotloden los in passen 

(vanaf groep 3). 

 1 slijper met potje eraan vast (vanaf groep 4). 

 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! 
 
 
 
 

 
 
 

 
Uitnodiging voor het Slotfeest  
 
Op vrijdag 29 juni vindt het jaarlijkse Slotfeest plaats van 17:00 tot 20.30u.  
 
Dit jaar hebben we hele coole spellen voor de onderbouw en de bovenbouw. Zoals gewoonlijk 
zijn er optredens gepland door de leerlingen uit de verschillende groepen. De show begint vanaf 
17.30u op het podium.  
Wij zorgen ook dit keer voor de inwendige mens. De barbecue en de frietkraam zijn vanaf 17.00u 
geopend. Er is een gratis ijsje en gratis ranja voor alle kinderen. De eet- en drinkbonnen zijn 1,50 
euro per stuk.  
 
De leerlingen ontvangen rond 30 mei het aanmeldformulier voor het slotfeest. Noteer 29 juni 
vanaf 17:00u alvast in uw agenda! 
 
Tot ziens op het Slotfeest! 
 
 

Slotfeest 

Aanschaf materialen 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiylu-rxunaAhVQsKQKHTa5D2EQjRx6BAgBEAU&url=https://yoo.rs/memtobe3/blog/kinderfeestje-tips-voor-spelletjes-buiten-1519500889.html&psig=AOvVaw32r4hox3YgTkgVUZ7A2ASW&ust=1525437103405770


 
 
 

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 juni a.s 

Agenda komende periode 

http://www.bsdeviolier.nl/

