
 
28 november 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.  
Gekeken wordt naar: 

 Kwaliteit: Ze kijken met name of er sprake is van een verbetercultuur, een gezamenlijk 
streven om de onderwijskwaliteit niet alleen op voldoende niveau te brengen maar ook 
duurzaam te verbeteren. Als deze verbetercultuur aanwezig is, ontstaat er ruimte om de 
onderwijskwaliteit als geheel op een hoger plan te brengen. Binnen onze stimulerende rol 
willen we daar actief aan bijdragen. 

 Professionaliteit: Ze kijken of de schoolleiding en het team gezamenlijk werken aan een 
voortdurende verbetering van hun professionaliteit 

 Verbetercultuur: De uitvoering van de wettelijke eisen rondom kwaliteitszorg vraagt van 
de school een gezamenlijke inspanning vanuit een verbetercultuur en professionaliteit. 

De inspectie legt zelf minder schoolbezoeken af, maar gaat vaker in gesprek met de besturen. 

Omdat het bestuur van de stichting “Wijzers in onderwijs” graag goed geïnformeerd is over de 
wijze waarop de scholen invulling geven aan bovengenoemde punten, bezoeken ze jaarlijks de 
scholen. 

Dinsdag 27 november jl. heeft De Violier dit jaarlijks 
kwaliteitsonderzoek gehad. Het is fijn dat uitgebreid gekeken 
wordt of we als team de goede dingen doen en of we ze goed 
doen. Naast veel complimenten hebben we ook input gekregen, 
waar wij ons als team verder in kunnen ontwikkelen.   

 

 
 
 

 
 

Kwaliteitsonderzoek 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bezoek van Sinterklaas op Basisschool de Violier 2018 
Ondanks zijn enorm drukke programma wil Sinterklaas met zijn pieten weer een bezoek brengen 
aan de Violier. Op woensdagmorgen 5 december is ons grote Sinterklaasfeest.  
Eerder deze week ontvingen we een superleuke uitnodiging van Sinterklaas om hem te gaan 
bezoeken in het  Huis van Sinterklaas in Schinveld. De kinderen van groep 1 t/m 4 konden 
kennismaken met de dakpieten, de strooipieten, de bakpieten, de klimpieten, de muziekpieten 

en natuurlijk was Sinterklaas ook aanwezig. Ook 
mochten we weer onze schoen zetten!  
Maar……dit jaar geen rommelpieten!!!! Er waren 
stapelpieten gekomen. Deze hadden in alle 
groepen en de hal van onze school van alles 
gestapeld. Tafels, banken, stoelen, cadeautjes. Het 
zag er erg fraai uit. 
 
We hopen maar dat woensdag 5 december alles 
zonder problemen verloopt. Samen maken we er 
weer een geweldig feest van. Maar zeker weten 
doen we dat nooit!!!!! De kinderen zijn in ieder 
geval al druk bezig met de voorbereidingen. De hal 
is weer prachtig versierd en overal staan en 
hangen leuke knutselwerkjes gemaakt door de 
kinderen. En misschien hebben Sinterklaas en zijn 
Pieten nog een groepscadeau voor ons 
meegebracht. We hebben immers onze    
verlanglijstjes ingeleverd. 

 
U zult begrijpen dat deze morgen uitsluitend bedoeld is voor de kinderen.  
Verder willen wij de ouders van de OV hartelijk bedanken voor de geweldig mooie versieringen in 
onze hal. Sinterklaas en zijn Pieten zullen zich zeker welkom voelen. 
  
 
 
 
 
 
Bedankt lezers! 

 
Dit jaar deden we wederom mee met de Bruna actie. De kassabonnen van 
de boeken die gedurende de Kinderboekenweek bij Bruna gekocht werden, 
konden op school ingeleverd worden.  
Voor 20% van de totaal verkochte kinderboeken mochten we nieuwe 
boeken uitzoeken. Met dank aan onze vrijwilligster Iny, die de boeken voor 
ons uitzocht, zijn we weer een aantal boeken rijker.  
 
Een speciale dank aan jullie bijdrage! Bedankt voor het lezen van boeken! 
 
 

 

Sinterklaas 
 
 

Bedankt lezers! 
 



 
 
 
De afgelopen weken zijn de groepen 1 t/m 4 bezig geweest met het thema herfst. Het 
prentenboek “Noten” stond hierbij centraal. Dit prentenboek was het uitgangspunt voor de 
lessen die hierop volgden. De kinderen hebben o.a. geknutseld, zijn aan de slag gegaan met 
blaadjes en zaden van verschillende bomen en hebben herfstkleuren gemengd. Ook hebben de 
kleuters een herfstwandeling gemaakt, waarbij gezocht is naar paddenstoelen, vruchten, kleine 
diertjes enz. Als afsluiting van het thema hebben we groepsdoorbrekend het “herfstspel” 
gespeeld, waarbij de kinderen van groep 4 de opdrachten hebben bedacht. Tevens werden de 
uitgevoerde activiteiten aan elkaar gepresenteerd. Het was een leuke, sfeervolle en inspirerende 
middag. Op het besloten gedeelte van de website van onze school vindt u nog meer foto’s.  
 

      
 

 
 

 
 
 

Met ingang van dit schooljaar heeft Carolien Klesman het overgenomen van Dion Engels als 
voorzitter van de oudervereniging. Wij bedanken Dion voor zijn inzet de afgelopen jaren en 
wensen Carolien veel plezier als nieuwe voorzitter. 
Daarnaast bedanken wij een aantal leden die afscheid hebben genomen dit schooljaar. We 
verwelkomen gelukkig ook een aantal nieuwe leden, waar we heel blij mee zijn. 
 
De bestelling voor de wafelactie is inmiddels ingeleverd en op 13 december worden de wafels 
uitgedeeld. De opbrengst van deze actie zal wederom worden geïnvesteerd in het schoolplein. 
Het doek boven de zandbak is een investering geweest van afgelopen schooljaar. De wafelactie 

zal jaarlijks worden gehouden en op deze wijze kunnen we blijven investeren in het schoolplein. 

 

 
 

 
 
Nieuws uit de MR. 
Zoals jullie weten zijn de MR vergaderingen ook openbaar, en kan er meegeluisterd worden! 
Mocht je hier interesse hebben ben je welkom! De MR data zijn als volgt: 
11 februari, 15 april en 3 juni en kun je meeluisteren van 19.00-19.30 (maximaal).  
De MR heeft ook een eigen mailadres, waar jullie de leden van MR (ouder- als schoolgeleiding) 
kunnen bereiken: mr@bsdeviolier.nl  

Thema herfst groep 1 t/m 4 
 

Oudervereniging 

Medezeggenschapsraad 
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Hoe omgaan met bedtijden tijdens feestmomenten 
Het hele jaar door zijn er tal van feestdagen en andere feestmomenten zoals verjaardagen, uitjes 
enz. December is een maand met veel feestdagen. Er zijn vaak gezellige familiemomenten waar 
ook de kinderen deel van uitmaken. Hoe kun je nu omgaan met de bedtijden van je kind(eren) 
tijdens de feestmomenten? Hier 3 tips: 

1. Probeer zoveel mogelijk het normale dagritme aan te houden waar mogelijk. Eten op 
de tijden dat je dat gewend bent. Als dit een keer afwijkt is dat niet erg maar daar 
waar regelmaat mogelijk is, helpt het je kind dit aan te houden. 

2. Plan rustmomenten in voor je kinderen. Zeker de kerstdagen kunnen drukke dagen 
zijn voor kinderen. De uitgebreide kerstdiners vraagt veel van de concentratie van 
kinderen. Je kunt dit doorbreken door rustmomenten in te lassen en extra aan de 
kinderen te denken door bijvoorbeeld speelgoed mee te nemen en kinderen de kans 
te geven ook af en toe van tafel af te gaan. 

3. Zoek zoveel mogelijk balans. Wanneer je weet dat er een dag zal zijn waarop de vaste 
structuur en gewoonten niet aangehouden kunnen worden, zorg dan dat je de 
dag(en) daarna niet teveel op de planning hebt. Kinderen zullen wat meer uit hun 
doen kunnen zijn en misschien extra vermoeid zijn. Geef hen de kans hiervan bij te 
komen. En als ze later naar bed gaan, geef ze dan tussen de middag een extra 
rustmoment. 

 
 
 

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12) 
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat 
nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide 
prettig vinden? Dat leer je in deze workshop! 
Maandag 3 december van 19.30 – 21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 4 in Nederweert 
Woensdag 19 december van 9.00 – 11.00 uur CJG Zandkuilweg 8 in Maasbracht 
 

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN (0-12)      
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.  
Dinsdag 11 december 19.30 – 21.30 uur, CJG Bredeweg 239d in Roermond (medisch centrum) 
 

Workshop RUZIES IN EN GEZIN VERMINDEREN (pubers) 
Veel ouders ervaren een toename van conflicten tussen broers, zussen en andere gezinsleden als 
kinderen tieners worden. Het kan een hele uitdaging zijn om te weten wanneer je jezelf moet 
mengen in een ruzie of hoe je zelf rustig blijft als je erbij betrokken raakt. Tieners moeten 
vaardigheden leren om op een goede manier problemen op te lossen. 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! 

Centrum Jeugd en Gezin 



Donderdag 13 december van 19.30–21.30 uur CJG Chatelainplein 33 in Echt 
 

Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE (0-12) 
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als broers 
en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun ouders dit 
gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf ook boos te 
worden? Dat leer je in deze workshop! 
Dinsdag 18 december van 9.00 – 11.00 uur CJG Bredeweg 239d in Roermond (medisch 
centrum) 
 
 
Gratis deelname.  
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                                           
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg                                                            
                                                                    

 

Thema avond PUBERBREIN 
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze een vreemde levensvorm 
zijn.  
Op humoristische wijze geeft Aletta Smits in haar presentatie een verklaring voor hoe het 
puberbrein het pubergedrag stuurt. En hoe wij – normale mensen, de puberleeftijd ontgroeid – 
daarmee om kunnen gaan.  
Omdat de avond van donderdag 4 oktober zo snel vol was zal er een tweede avond 
georganiseerd worden op dinsdag 15 januari 2019. tijd: 19.30 – 21.30 uur. De locatie is nog niet 
definitief maar deze zal in Roermond plaatsvinden. Aanmelden kan via onze website. 
Gratis deelname.  
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                                           

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 20 december a.s. 
 

Agenda komende periode 
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