20 December 2018

Derde kleutergroep
Nieuwe collega.
Graag stellen wij onze nieuwe collega, Bianca Metsemakers aan u voor. Juf Bianca komt meteen
na de kerstvakantie ons team versterken. Juf Bianca werkt al vele jaren in
het onderwijs, is breed geschoold, heeft in alle groepen en zelfs in het
voortgezet onderwijs ervaring op gedaan.
Zij zal in eerste instantie meedraaien als extra leerkracht in de
kleutergroepen om vervolgens de derde kleutergroep onder haar hoede
te nemen. Deze derde kleutergroep start begin februari 2019. Juf Bianca
werkt op maandag, dinsdag en donderdag. De stichting Wijzers in
onderwijs is naarstig op zoek naar een leerkracht voor de derde
kleutergroep op woensdag.

Wafelactie
Succesvolle wafelactie!
Hartelijk dank voor jullie bijdrage! We hebben maar liefst 1124 pakjes wafels verkocht.
Ongelofelijk veel! Daardoor hebben we weer een mooi bedrag opgehaald. Het geld dat we
hiermee opgehaald hebben, zal gebruikt worden voor de reservering van het schoolplein.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op uw steun rekenen!
Oudervereniging, team en kinderen BS De Violier

ICT

Beste ouders / verzorgers
Stichting Wijzers in onderwijs start in het nieuwe jaar (januari 2019) met een nieuwe ICT
omgeving voor alle werknemers en leerlingen. Er is een weloverwogen besluit genomen om in
zee te gaan met de firma Prowise uit Budel. Dit bedrijf timmert al jaren aan de weg als het gaat
om digiborden en hardware in de klas. De ervaringen die we daar mee hebben opgedaan heeft
ons veel vertrouwen gegeven om uiteindelijk te kiezen voor dit bedrijf.
De laatste ontwikkeling die Prowise heeft uitgerold, is de ‘Prowise Go’ omgeving. Deze omgeving
is volledig cloud-based en draait op de functionaliteit van producten van google zoals de G-suite
omgeving. Deze omgeving ziet er zeer aantrekkelijk uit en werkt vrij eenvoudig. Door te kiezen
voor Prowise hebben we een toekomst gerichte keuze gemaakt. Maar dit betekent ook dat al ons
personeel maar ook leerlingen zijn voorzien van een nieuw e-mailadres, het vertrouwde emailadres van de leerkracht komt hierbij dus te vervallen.
Het nieuwe e-mailadres ziet er als volgt uit:
voornaam.achternaam@wijzersinonderwijs.eu
Vanaf het begin van het nieuwe kalenderjaar gaan onze collega’s hier mee aan de slag.
Mocht u het e-mailadres hebben opgeslagen in uw adresboek, pas dit dan ook aan.

Kerstdiner
Donderdag 20 december ’18 hebben we weer eens sinds lange tijd
samen met ouders een kerstdiner voor alle leerlingen georganiseerd.
Alvast heel veel dank aan alle
ouders die hierbij geholpen hebben.
Verder nog een woord van dank aan
de ouders die meteen na de sinterklaastijd de school zo mooi
en sfeervol versierd hebben.

Leerlingenraad
Overleg met de gemeente.
Afgelopen maandag is de leerlingenraad op bezoek geweest bij de gemeente. We hadden een
afspraak met twee meneren, dhr. Vogten en dhr. Van Eijck. Ze hadden ons uitgenodigd omdat
we hen een brief gestuurd hadden met de vraag of we het braakliggend terrein naast onze
school tijdens schooluren en na school
mogen gebruiken als speelplek. Ze
waren positief.
Ondanks dat er over een aantal jaren
gebouwd zal worden op dit veldje, zijn
er wel mogelijkheden om er nu te
kunnen spelen. Er zullen daarvoor nog
een aantal zaken goed bekeken en
besproken moeten worden, bijv. de
hondenpoep. We houden jullie op de
hoogte over deze ontwikkelingen. Nog
ideeën: ze zijn altijd welkom in de
brievenbus op school.

Namens de leerlingenraad een fijne vakantie en speels 2019!

Muziek
Sinds vorig jaar hebben wij extra impulsgelden voor muziek ontvangen. De leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 krijgen om de week een muziekles van een vakleerkracht van Myouthic.
Myouthic biedt buiten schooltijd muzieklessen met zang en blokfluitspel/noten lezen aan.

Kerstwens

Agenda komende periode
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 31 januari a.s.

