18 april 2019

Vakanties/vrije dagen
Studiedag (Wijzers in Onderwijs)
Herfstvakantie
Studiedag BS De Violier
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Studiemiddag BS De Violier
Zomervakantie

van
12-09-2019
14-10-2019
28-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
13-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
04-06-2020
13-07-2020

Afwijkende schooltijden- continurooster
Vrijdag voor de kerstvakantie 20 december 2019
Vrijdag voor de carnaval
21 februari 2020
Vrijdag Koningsspelen
24 april 2020
Vrijdag laatste schooldag
10 juli 2020

t/m
18-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
08-05-2020
22-05-2020
(vanaf 12.00 uur geen school)
21-08-2020

van 08.30 uur tot 13.00 uur
van 08.30 uur tot 12.00 uur
van 08.30 uur tot 14.00 uur
van 08.30 uur tot 13.00 uur

Voor groep 1 en 2
maandagmiddag 17 februari 2020 vrij i.v.m. carnavalsviering op vrijdag 21 februari 2020
maandag 20 april 2020 vrij i.v.m koningsspelen op vrijdag 24 april 2020
maandagmiddag 6 juli vrij i.v.m. vrijdag 10 juli laatste schooldag

Belangrijk
Wij verzoeken alle ouders bij het plannen van vakanties of andere activiteiten rekening te
houden met dit vakantierooster. Volgens de leerplicht kunnen we namelijk geen vrij geven aan
leerplichtige kinderen voor vakanties buiten de vastgestelde vakantieperiodes.

De laatste paar weken krijgt de school aanmeldingen van nieuwe leerlingen uit omliggende
dorpen. De reden hiervan is de sluiting van de Jan Petersschool te Roosteren. Ouders van deze
school waren lang in de veronderstelling dat de school na dit schooljaar nog zeker een jaar open
zou blijven. Dit alles heeft een andere wending gekregen, waardoor ouders op korte termijn op
zoek moeten gaan naar een nieuwe basisschool voor hun kind(eren).
Als basisschool De Violier volgen wij altijd zorgvuldig de aanmeldprocedure ‘Tussentijdse
instroom’ (zie protocol: ‘Aanmelden, schorsen en verwijderen van leerlingen’ op de site van de
stichting Wijzers in onderwijs), waarbij gekeken wordt naar de
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.
Als de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in beeld gebracht
zijn, wordt bekeken of wij als school dit kunnen bieden en
mogelijk is in de betreffende groep.
Daarna volgt toelating of geen toelating.
Voor onze school betekent dit dat na de zomervakantie in
meerdere groepen één of twee kinderen vanuit deze school een
plek aangeboden krijgen.
Natuurlijk gaan we er samen voor zorgen dat deze kinderen opgenomen worden in de
betreffende groepen en dat ze hun schooltijd op een fijne manier hier voort kunnen zetten.

Op dit moment zijn we zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau de schoolteams voor het
nieuwe schooljaar aan het samenstellen. Wij zullen de ouders in de volgende nieuwsbrief
hierover verder informeren.

Ruim een maand geleden zijn we met oudercommunicatie via het programma BasisOnline
Ouderportaal gestart. De eerste weken was het soms van beide kanten wennen en moesten er
nog enkele ‘kinderziektes’ uitgehaald worden.
Inmiddels constateren we dat ook de meeste ouders dit
programma zeer goed inzetten voor korte mededelingen aan
de leerkracht(en) en steeds minder gebruik maken van de
telefoon.
Heeft u als ouder nog vragen over het programma dan kunt u zich altijd tot een van de
leerkrachten wenden.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die een of meerdere ochtenden per week op school allerlei
klusjes zou willen doen. Hierbij kan gedacht worden aan: Kleine schilderwerkzaamheden, klein
onderhoud aan het gebouw of materiaal van kinderen en eventueel ‘huishoudelijke’ klussen.
Kortom: Voor heel diverse werkzaamheden.
Bent u degene die wij zoeken of kent u iemand die iets voor ons kan betekenen, neem s.v.p.
contact op met de locatiedirecteur Ria Beckers. Telefoonnummer: 0475-481719

Op donderdagmiddag 28 maart vond de schoolronde van de Declamatiewedstrijd Veldeke 2019
plaats. De deelnemers werden in drie groepen ingedeeld: 3-4, 5-6, 7-8 en hier deden 20
leerlingen aan mee!
De jury koos 6 kinderen die door mochten naar de finale voor de scholen van Echt e.o. , op
vrijdagavond 12 april in zaal “de Peijerhaof”.
Groep 3/4: Jip, Levi en Fleur
Groep 5/6: Lorena, Pien en Lotte
Groep 7: Sophie K., Floor en Katja
Zij deden het allemaal heel goed tijdens de finale. Door de
juryleden werden 9 winnaars gekozen. Per groep was er een 1ste, 2de en 3de prijs.
1 Leerling van onze school “viel” in de prijzen.
Groep 5/6: Lorena 2de prijs met het gedicht : “Eine wèndj”
Een dikke proficiat met dit mooie resultaat.

We sparen nog steeds plastic doppen voor KNGF.
We sparen plastic doppen van bijvoorbeeld:
Mineraal- of spuitwater, frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken,
fruitsappakken, sportdrank,
wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje),
zepen en shampooflessen,
deo- en spuitbussen, slagroombussen, pindakaas- en chocoladepasta-potten.
We kunnen veel mensen helpen door allemaal mee te sparen!
Helpen jullie mee?
Graag de doppen in een plastic zak in de daarvoor bestemde doos
doen

Helaas is er een einde gekomen aan het EU-fruitprogramma. Vanaf 12 november hebben we
wekelijks 3 ochtenden mogen genieten van gratis fruit of groenten.
Na de meivakantie zullen de leerlingen weer dagelijks zelf een
pauzehap mee moeten nemen.
Wij vinden het belangrijk om het initiatief van de Europese Unie voort
te zetten en hebben hebben op dinsdag, woensdag en donderdag
groente- en fruitdagen.

Vrijdag 12 april stond in het teken van de Koningsspelen. We zijn deze dag gestart met het
koningsontbijt in alle groepen. De kinderen van de instroomgroep, groep 1, 2 en 3 werden met
de bus naar het Connect College gebracht, dit was al een hele beleving. De kinderen van groep 4
t/m 8 werden opgehaald door leerlingen van het Connect College, om samen naar het sportveld
te lopen. Daar werden we ontvangen door de leerlingen die het spellencircuit hadden uitgezet.
Na een woord van welkom door de organisatie werd er op het sportveld een opwarming gedaan
op het lied : “Pasapas.”

Vervolgens begonnen alle groepjes aan de spellen. De oudervereniging had gezorgd voor lekkere
cake en ranja, waarvoor onze hartelijke dank. Verder een woord van dank aan de leerlingen en
leraren van het Connect College voor de organisatie van deze dag én aan alle begeleiders voor
het helpen bij het ontbijt, de begeleiding bij de wandeling en de spellen. Mede door deze hulp
kunnen we weer terugkijken op een geslaagde dag!

Vrijdagmiddag 19 april zijn aangepaste schooltijden. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen van
08.30-13.00 uur naar school. Daarna is er vakantie en hopen we iedereen op maandag 6 mei
weer te mogen begroeten. Een hele fijne vakantie gewenst!

