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Ook dit jaar nemen we als basisschool De Violier weer deel aan de actieweek ‘Op voeten en 
fietsen naar school’. Om iedereen weer eens extra te motiveren om te voet of per fiets naar 
school te komen, kunnen alle leerlingen weer “voetjes (stickers)” verdienen voor deze inzet. Aan 
het begin van elke dag zullen de leerkrachten bijhouden hoe de kinderen naar school zijn 
gekomen. Aan het eind van de week worden de “voetjes” opgeteld.  
 
Zelf naar school lopen of fietsen is een belangrijke leerervaring voor kinderen en is ook heel 
gezond. Door de dagelijkse routine leren kinderen vanzelf gevaarlijke situaties te (h)erkennen en 
vervolgens ermee om te gaan. Kinderen kunnen zo veel eerder zelf op een goede manier aan het 
verkeer deelnemen dan wanneer zij vooral in de auto op de achterbank zitten.  
Aangezien het niet altijd mogelijk is om deze dagen helemaal autovrij naar school te komen, 
kunnen kinderen die vanaf de markt naar school lopen, toch een sticker verdienen (zolang de 
auto maar niet in de Julianastraat parkeert/stopt). 
 
De actieweek zal plaatsvinden van: 
Maandag 29 oktober tot en met donderdag 1 november.  
 

De groep die bij de groepen 1 t/m 4 of 5 t/m 8 de meeste stickers heeft verzameld, krijgt de 
Seef-wisseltrofee!! 

 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking,  
  
Het Verkeersteam 
  

OP VOETEN EN FIETSEN 
 
 



 
 
 
 
 
Leerlingen op onze school leren veel van en met elkaar. Dit vraagt regelmatig om een andere 
organisatie in de groepen. 
Wij werken zowel met homogene, als met heterogene groepen. Vakken zoals rekenen, taal, 
spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden in de traditionele jaargroepen gegeven. 
Daarnaast werken we in de groepen 4 t/m 8 groepsdoorbrekend.  
Homogene groepen hebben het voordeel dat de leerkracht de taak en haar ondersteuning wat 
meer of wat makkelijker kan toesnijden op het niveau van de groep. Voor de vakken technisch 
lezen en begrijpend lezen zitten leerlingen uit meerdere groepen met hetzelfde leesniveau bij 
elkaar en kunnen leerlingen instructie van een andere meester of juf krijgen.  
In heterogene groepen werken de kinderen in groepjes met verschillende niveaus. Dit niveau kan 
betrekking hebben op het leervermogen of kennis, maar ook op vaardigheden, zoals de 
samenwerking.  
 
 
 
 
 
Opening Kinderboekenweek 2018 
3 oktober startte de Kinderboekenweek met als thema Vriendschap. En deze keer kwamen de 
vriendinnen Truuske en Cindyke bij ons op bezoek. Ze hadden even wat ruzie, zoals dat weleens 
gebeurt bij vriendinnen. Ze wisten niet meer waarover ze ruzie gehad hadden, dus zagen we hoe 
ze hun ruzie bijlegden. Deze twee waren echte boekenwurmen, want ze lazen elkaar voor uit 
boeken.  

 
 
Tot en met 13 oktober…    
In de hal hangen posters van nieuwe boeken en als school 
hebben we weer veel nieuwe boeken aangeschaft. We 
hopen dan ook veel kinderen te begroeten op de 
leeszolder in onze school. Ook na 13 oktober ’18 � 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen door 15 minuten 
per dag te lezen zoveel woorden lezen (1 miljoen per jaar) 
dat ze uiteindelijk meer dan 1000 nieuwe woorden per jaar 
erbij leren. Natuurlijk leren ze een deel van die woorden 
door de woordenschatlessen op school, die ze naast het 
technisch en begrijpend lezen krijgen. Maar uit onderzoek 
blijkt dat een kind door alleen te werken met 
woordenschatonderwijs slechts 400-800 nieuwe woorden 
per jaar leert. 
 

Heeft u nog een kassabonnetje  van een kinderboek gekocht bij de Bruna in Echt? Fijn als u ze bij 
ons inlevert. Wij sparen ze om vervolgens extra boeken aan te schaffen.  
 
 
 
 

Kinderboekenweek 
 
 

Groepsdoorbrekend werken 
 
 



 
 
 
 
   
 
We zien het aantal leerlingen dat tussen de middag overblijft steeds groter worden en de groep 
overblijfkrachten juist kleiner. Bijna dagelijks moeten een of twee leerkrachten inspringen om 

het overblijven georganiseerd te krijgen. Dit is een situatie die verre van 
wenselijk is. 
Wij doen daarom nogmaals een oproep voor nieuwe overblijfkrachten. 
Hebt u interesse hiervoor of kent u iemand anders, stuur dan een mailtje 
naar de overblijfkrachten tso@bsdeviolier.nl of geef het door aan de 
schoolleiding.  

 
 
 
 
 
 
 

 
    Zondag 4-11 is om 10.00 uur in de Landricus kerk een  
                        GEZINSMIS  
              in het teken van Allerheiligen/Allerzielen. 
 

                Ouders en kinderen zijn daarvoor van harte uitgenodigd. 
De kinderen mogen o.a. een lichtje plaatsen op ons parochiekerkhof rond de kerk. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Heerlijke wafels te koop!  
Binnenkort starten we weer met de jaarlijkse wafelactie. In november ontvangt u een bestellijst 
waarop de kinderen hun bestelling en die van oma en opa, de buren en andere vrienden en 
bekenden mogen noteren.  
 
De heerlijke wafels zijn per 5 verpakt en kosten € 2,-.  Hoe 
meer we verkopen, hoe meer inkomsten en dat betekent dat 
we als school iets extra’s kunnen realiseren voor het 
onderwijs.  
 
Alvast dank voor uw medewerking!   
 
 
 
 

Wafelactie 
 
 

Gezinsmis 
 
 

Overblijven 
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Op donderdagmiddag 4 oktober zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar het opbouwen van de 
kermis gaan kijken. Enkele attracties stonden al opgebouwd, aan sommigen waren ze nog bezig. 
We kwamen ook mensen van de brandweer tegen, zij waren alles aan het controleren. 
Dank aan de ouders die mee zijn gegaan om de kinderen te begeleiden. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 29 november a.s. 
 
 
 
  

GROEP 1 EN 2 BEZOEKT DE KERMIS 

 

Agenda komende periode 

http://www.bsdeviolier.nl/


 
 
 

 

Nachtmerries! 
Net als jij af en toe ook last hebt van nachtmerries, hebben kinderen dit ook. Alleen kan de impact van 
een nachtmerrie bij een kind groter zijn. Vaak kunnen ze het nog niet goed plaatsen en voelen ze als echt 
aan. Hieronder volgen een drietal tips om hiermee om te gaan: 

1. Zorg voor rust voor het slapen gaan, laat een kind met rust naar bed gaan. Spreek de dag door en 
sluit af met leuke gedachten. Zijn er negatieve dingen gebeurd, kijk of je het positief kan maken of 
ga nog iets leuks doen voor het slapen. 

2. Last van griezels en monsters? Maak de kamer veilig door samen een verbod bord te maken. Of 
een anti-monster spray zou ook kunnen helpen. Daarnaast is de bescherming van een sterke 
knuffel ook altijd een fijne gedachte. En wat licht in de duisternis door middel van een 
nachtlampje doet ook al wonderen.  

3. Daarnaast kan het helpen de kamer van het kind eens goed te bekijken in het donker. Een 
gewone stoel kan een enge schaduw opleveren. Een klein lampje of de meubels een beetje 
anders zetten kan dan een simpele oplossing zijn voor een groot probleem voor het kind. 
Geen enge gevoelens voor het slapen, zal leiden tot minder of geen nachtmerries. 

Meer weten over slapen en angsten kijk dan op de site van CJG-
_______________________________________________________________________ 
 

Activiteiten CJG-ML in oktober 2018 
 

Workshop LEREN LUISTEREN       
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! 
dinsdag 30 oktober van 19.30-21.30 uur, CJG Bredeweg 239d in Roermond (medisch centrum) 
 

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. 
Hoe maak je een persoonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te 
pakken? Dat leer je in deze workshop! 
woensdag 31 oktober van 9.00-11.00 uur, CJG Chatelainplein 33 in Echt 
 

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                                                           

 

Centrum Jeugd en Gezin 

https://www.cjgml.nl/showsite.asp?map_id=741295
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