Vrijdag 27 januari 2017

Welkom op school
1-2B Sanne Verhoeven
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Tom Cuthill
Gwen van der Mast
Dani van Wijk
Laura Nieuwenhuizen
Pelle van den Elshout
Pien Schilders
Mike Boumans
Lex de Ruiter
Liselot van Amersfoort
Jesper Coomans
Myrthe van Pas
Eline van woensel
Elise van Woensel
Djanaida van Dommelen
Hylke Rombouts
Luc Ostlender
Anne linde van den Elshout
Sem van der Mast
Emmelie de Gouw
Tobias Rijken

Ziekmelden
In deze periode worden veel kinderen verkouden en ziek. Ziekmelden via ons ouderportal Schoudercom is voor de school
prettig. Dat scheelt ons een hoop telefoontjes vlak voordat de school begint.

13e jaargang, nummer 10
Hier staan ook links naar de websites van
de scholen, zodat u alle relevante informatie kunt vinden met betrekking tot de aanmeldingsmogelijkheden en eventuele Open
Dagen van de scholen.

Aanmeldings- /Informatieavond
09 maart 2017
Op donderdag 9 maart houden we een informatieavond voor nieuwe ouders
Het programma is als volgt:
19.00 uur: Inloop
19.15 uur: Presentatie schoolinformatie
19.45 uur: ‘Een dag in de kleuterklas’
Een leerkracht laat in de klas zien hoe een
dag in de kleutergroep verloopt.

Open ochtend 10 maart 2017
voor nieuwe kleuters.
Speel je mee?
Van 9.30 t/m 11.00 uur:
Geïnteresseerde ouders kunne met hun
kind komen spelen/kijken in de kleuterklas.

Meld uw kind op tijd aan bij de
basisschool!
In het verleden werden alle kinderen die
bijna 4 jaar werden door de gemeente aangeschreven om hun kind aan te melden.
Dat doet de gemeente niet meer. Wel staan
er berichten in de weekkranten over het
aanmelden van kinderen op de basisschool
(zie tekst hieronder).
Wordt uw zoon of dochter 4 jaar vóór 1
augustus 2018? Meld hem/haar dan vóór
21 april 2017 (dus vóór de meivakantie) aan bij de basisschool van uw keuze.
School kiezen
Informatie over de basisscholen in onze
gemeente kunt u vinden via
www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en
www.waalwijk.nl/basisscholen.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Nieuw Bord en hekwerk
Sinds donderdag 26 januari hangt er een
gezamenlijk naambord van Villa Vlinderhof
en Mikz aan de buitenkant van het gebouw.
Op die manier maken we naar buiten duidelijk dat onderwijs en opvang samenwerken
onder één dak.
Sinds de oplevering van het nieuwe schoolgebouw blijkt dat het hekwerk rondom de
speelplaatsen niet sterk genoeg is. Na een
lange periode van overleggen met de gemeente komt er een nieuw hekwerk dat wel
voldoende sterk is.

Om ons sportaanbod zo goed mogelijk af te
stemmen op de kinderen is het de bedoeling dat u uw kind inschrijft.
Meedoen =GRATIS

INSCHRIJVEN??

Ga naar de site
www.waalwijksportief.nl en ga vervolgens naar: overzicht aanbod en zoek
als ‘aanbieder’ Buurtsportcoach Team
Waalwijk. Klik vervolgens de datum aan
waarop u uw kind wil inschrijven. LET
OP: i.v.m. de grootte van de zaal is er
maar een beperkt aantal inschrijvingen
mogelijk. Wanneer Sport na School vol
zit zal de site dit aangeven. Mochten er
problemen zijn met het inschrijven
neem dan contact op met
niki.vanweert@beweegburo.nl
(Om in te schrijven dient u eerst een
account aan te maken)
Onderstaand schema geeft een overzicht
van de Sport na School data met de daarbij
behorende thema’s. Een paar dagen voor
de start ontvangt u nog een mail met de
laatste informatie.

Groei Villa Vlinderhof

Gemeente Waalwijk laat elke twee jaar
prognoses maken van de leerlingenaantallen in Waalwijk. Uit die prognose
komt naar voren dat Villa Vlinderhof de
komende 15 jaar een extra ruimtebehoefte gaat krijgen van ongeveer 5 lokalen.
In de gesprekken met het bestuur
(Bravoo) en de gemeente bekijken we
hoe we die behoefte op korte en op
langere termijn gaan invullen.

Blok 2 Sport na school - Thema Avontuur
Sport naschool1: woensdag 1 februari
Zelfverdediging met stootkussens en Judo
Sport na school 2: woensdag 8 februari
Het Spannende Ravijnspel
Sport na school 3: woensdag 15 februari
Slagbal met hindernissen

Sport Na School

Op woensdag 1 februari start het 2e blok
Sport na School voor de kinderen uit groep
3 t/m 5.
De Sport na schoolmiddagen zullen begeleid worden door Buurtsportcoach Niki. Het
sportuurtje zal in de gymzaal van de school
plaatsvinden en start altijd om 13.30 en
eindigt om 14.30.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 10 februari 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend!

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

