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Welkom op school
Moon Treffers, Julean de Rooij, Rihanna
Korkmaz, Myrthe Sleenhoff, Mats Ramakers, Floris Britt, Simon Damen en Xavi
Bruin in groep 1G,
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Noah Rampersad
Ahmet Yavuz Kondakci
Ilonka van Haag
Sven Govers
Lieve Korthout
Donna van den Akker
Lukas de Roon
Tom Burghouts
Isa van Oosterhout
Olivia van Leeuwen
Femke Pruijssers
Julia Meter
Alec Krol
Kaat van Mensvoort
Jasper Rek
Simon Opperman
Stan Kuijsten
Meike Smidt
Tyrell Fullinck
Olivia Menkehorst
Rosalie van Gool
Senna Verhoef

Ontruimingsoefening
Maandag 26 juni houden we een aangekondigde ontruimingsoefening. De leerlingen
worden op de hoogte gebracht en we bereiden ze voor. Over een tijdje houden we een
onaangekondigde oefening.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf gaat komende donderdag en vrijdag aan de slag.
Donderdag 22 juni 2017
Twee fotografen maken donderdag portretfoto’s en groepsfoto’s.
Wanneer de groepsfoto’s donderdag niet
afkomen is er een uitwijkmogelijkheid voor
de groepen 4 t/m 8 naar de vrijdagmiddag.

Vrijdag 23 juni 2017
Er worden foto’s van broertjes en zusjes
gemaakt.
Na schooltijd worden broertje-zusje foto
gemaakt van kinderen die nog niet bij ons
op school zitten.

Prikactie
Op dinsdag 27 juni zullen veel basisscholen
in Nederland een uur later opengaan dan
normaal. Ook Villa Vlinderhof doet mee aan
de zogenaamde prikactie. Leerkrachten
starten een uur later met hun les dan normaal. Voor uw kind betekent dit dat de
school niet om 08.30 uur begint, maar een
uur later om 09.30 uur. In verband met de
staking kunnen wij helaas niet voor opvang
zorgen, u dient dit als ouder zelf te organiseren.

Lezen in de vakantie
Vakantielezen: 5 tips
Als je kind tijdens de vakantie lekker leest,
blijft het leesniveau op peil. Dat is belangrijk, want daar werken we tijdens het
schooljaar immers hard voor. De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel!
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VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling
van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en iets is
wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker
zelf je favoriete boeken (of tijdschriften!) in
en ga bij de tent zitten lezen, of aan de
rand van het zwembad, aan het strand, in
de zon in de tuin.

stapel boeken uitkiezen voor de vakantie.
Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je
voorlezen of samen lezen. Kom deze vakantie met je kind naar de bibliotheek,
we hebben een leuk presentje voor
hem/ haar klaarliggen!
Extra tip:
De Vakantiebieb-app. In de maanden juli
en augustus is de vakantiebieb geopend!
Met deze app kan je gratis boeken lezen op
je tablet, voor kinderen èn volwassenen. Je
vindt de app in je app-store.

Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant,
borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wilt gaan bezoeken, een boekje
over het land waar je naar toe gaat of een
informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, lees-doeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn
zinvol om te lezen.

Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes

Tip 5: Vertier op de achterbank

Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt
zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige
spelletjes, zoals scrabble (junior), boggle,
woordkwartetten of een kwis, zijn ideaal
om de zomerdip op te vangen. Ook spelletjes dragen bij aan lezen!

Voor lange autoritten zijn er bijvoorbeeld
vakantie-doeboeken. Rijden maar!

Tip 3: Kinderboeken mee!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 30 juni 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in
de vakantiekoffer! Je kind mag gratis lid
worden van de bibliotheek. Dus ga samen
naar de bibliotheek en laat je kind zelf een

(Mini) 80 van de langstraat
Op de volgende bladzijde zie je een flyer
over de gezelligste (mini) tocht van Brabant.

Prettig weekend
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