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Welkom op school

Groei Villa Vlinderhof

Leerlingen van de instroomgroep:
Julia Staps
Tieme Haex
Djani van der Velden
Charlotte Grioenewoud
Estell van den Broek
Duuk van de Laar

In de nieuwsbrief van 10 februari 2017
hebben we gemeld dat we een verzoek voor
extra lokalen hebben ingediend bij de
gemeente.
Met de gemeente zijn we in gesprek over
het realiseren van een extra lespunt op
Landgoed Driessen.
Het realiseren van een nieuw lespunt valt
onder de krimp en groeisituatie van alle
scholen van Waalwijk.
Voor de praktijk betekent dat er niet
meteen in het nieuwe schooljaar iets
gerealiseerd kan worden.
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Quint Hansen
Jasmijn van Oorschot
Sheyma Belgdour
Tessa van der Velden
Senna Janse
Tom Witteveen
Farah Muntslag
Sara verschure
Tim Bontje
Maud Bruurmijn
Lotte van Beek
Thijn Doremans
Sara de Gier
Bas Verhoeven
Suze van Oosterhout
Puk van der Hilst
Gino van Mill
Jelle de Negro
Semmey van de Velde

Vrije dagen
Goede vrijdag 14 april is er gewoon school.
Tweede paasdag maandag 17 april zijn we
vrij.
De meivakantie is van 24 april tot en met 5
mei.

We zijn gaan kijken naar mogelijkheden
om een extra lokaal te creëren binnen ons
gebouw.
De Mediatheek zou omgebouwd kunnen
worden naar een klaslokaal.
Uit offertes blijkt dat de kosten voor deze
verbouwing behoorlijk hoog zijn.
Daarnaast vraagt de groei van de school
niet één, maar wellicht twee of drie extra
lokalen.
Dat is niet realiseerbaar binnen het
schoolgebouw.
We zijn nu bezig om een locatie te vinden
waar we tijdelijk lokalen kunnen gebruiken
totdat we een definitieve oplossing hebben.
Het betekent niet dat er een stop op de
leerlingeninschrijving komt. We zorgen voor
huisvesting voor al onze leerlingen.
De kleutergroepen blijven in ieder geval op
de hoofdlocatie.
Op het moment dat er meer duidelijk is zullen wij dit met u communiceren middels
een informatiebijeenkomst.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben
kunt u altijd bij de directie terecht.

Studiedag 29 maart

Fijne paasdagen

Met het hele team hebben we een
studiedag gehad in Drunen in het complex
van Wijnand van Delft.
Het
verbeterteam
Lezen
heeft
een
presentatie gehouden over leesbeleving en
het belang daarvan voor het leesonderwijs
en de keuze van de leesmethode groep 4
t/m 6.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin

In kleine groepjes is er gediscussieerd over
wat wij als villa Vlinderhof belangrijk vinden
bj het leren lezen en leesbeleving.
Van hieruit kan het verbeterteam een
voorstel maken wat er nodig is om de
leesbeleving gestalte te geven op school.
Volgend schooljaar gaan we proeflessen
gegeven met een nieuwe methode voor de
groep 4 t/m 6.
In schooljaar 2018-2019 kunnen we dan
overgaan op een nieuwe methode.
Het tweede gedeelte van de studiedag
bestond uit uitwerken en oefenen van
casussen op het gebied van feedback geven
naar elkaar en een stukje teambuilding.

Vervanging
Wellicht heeft u afgelopen weken te maken
gehad met de afwezigheid van de
leerkracht van uw kind door ziekte, verlof
wegens bruiloft, begrafenis etc.
We
zijn
aangesloten
bij
een
vervangingspoule die zorgt voor invallers.

In de praktijk blijkt dat er op dit moment
bijna geen invallers zijn. Er is momenteel
een groot tekort aan invallers.
We hebben dit uiteraard gemeld bij onze
Stichting Bravoo, maar daarmee is het
probleem niet meteen opgelost.
Gelukkig zijn er interne leerkrachten die
een extra dag willen werken of leerkrachten
die ambulant zijn vallen in.
Toch hebben we afgelopen periode een
paar keer een dagdeel of een dag de
leerlingen moeten verdelen over de andere
klassen van de bouw.
Dit verloopt naar omstandigheden prima.
Leerlingen werken aan hun zelfstandige
taken. Doen de algemene lessen mee met
de groep waarin ze zitten, en worden
geholpen als ze vragen hebben.
We proberen zo goed mogelijk komende
vervangingen te organiseren, maar dan
bent u op de hoogte waarom we bij geen
invaller de groep verdelen.

Vergaderdag
Op 22 maart heeft het Managementteam
van Villa Vlinderhof op een externe locatie
'geboomd' over verander -en verbeterpunten voor de school voor het komend schooljaar.
Om ons even af te zonderen waren we welkom in het nieuwe kantoor van de Rabobank Waalwijk.
Ook zijn we begonnen met de groepsverdeling voor het volgend schooljaar.
Daar zijn waardevolle ideeën uit voortgekomen. Samen met het team zal dit verder
uitgewerkt worden.
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VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Plusklas we zijn gestart!

In de Plusklas hebben de leerlingen hun
eigen Plusklasregels opgesteld. Dit is in
goed overleg gegaan. Er is zelf gekozen
voor een taakverdeling. Ieder heeft actief bijgedragen! Super leuk om te zien.
Daarna hebben de kinderen van beide
Plusklassen opgeschreven wat zij graag
willen leren in de Plusklas. Al een eerste aanzet voor het nadenken over persoonlijke leerdoelen.
Na de eerste werkronde was er tijd
voor een ontspanningsmoment met een
uitdagend en spannend spel.
In de tweede werkronde hebben de
leerlingen in groepjes gewerkt aan hun
eigen politieke partij. Er is nagedacht
over plannen die goed zijn voor Nederland. De leerlingen hebben hun plannen
mooi vormgegeven en gepresenteerd
aan elkaar.

Jeugdcultuurfonds in Waalwijk
Vrijdagmiddag 24 maart was de officiële
kick-off van het nieuwe Jeugdcultuurfonds
Waalwijk. Met de komst van het fonds,
kunnen ook kinderen uit gezinnen met een
krappe portemonnee nu deelnemen aan
kunsten
cultuuractiviteiten
in
de
gemeente. Van muziek tot dans en van
theater tot beeldende kunst.

Vergoeding aanvragen
In Waalwijk kan geld worden aangevraagd
voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar in
gezinnen die op of onder de armoedegrens
leven. Dit betekent een inkomen lager dan
120%
van
het
bijstandsniveau.
De
aanvraag kan worden ingediend via
zorgloket@waalwijk.nl.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEZOCHT
die hun ervaring willen inzetten voor jonge
gezinnen
Wij vragen van de vrijwillig(st)ers ervaring
met opvoeden, affiniteit met jonge kinderen
en ongeveer 1 à 2 uur per week beschikbaarheid per gezin.
Wilt u uw ervaring omtrent opvoeding inzetten in gezinnen? Word dan vrijwilliger bij
het project TOV (Thuis Ondersteuning met
Vrijwilligers).
Wij bieden:
 gratis training;
 onkostenvergoeding;
 professionele begeleiding en intervisie;
 informatieve themabijeenkomsten;
 contact met andere vrijwilligers.

Het nieuwe cultuurfonds heeft direct geld in
kas. De gemeente Waalwijk kwam met een
cheque van 15.000 voor de komende 2
jaar. Rabobank De Langstraat steunde het
fonds met een bedrag van 5.000 euro en de
Provincie Noord-Brabant deed 7.500 euro in
het potje.
Volgens wethouder Hans Brekelmans is het
belangrijk dat alle kinderen kunnen
deelnemen
aan
kunsten
cultuuractiviteiten: “Ik hoop dat de pot van
het jeugdcultuurfonds snel leeg is. Want
het is goed voor kinderen om mee te doen.
Ze beleven er niet alleen veel plezier aan,
maar het is ook goed voor hun sociale
vaardigheden.”

Interesse?
U kunt zich aanmelden bij Dulcie Koevoets
van ContourdeTwern Waalwijk via telefoon
06-83 69 29 32 of door een mail te sturen
naar: dulciekoevoets@ContourdeTwern.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 21 april 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend
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