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Broem Break Week De uitslag
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De uitslag van de Broem Break Week is binnen!
Winnaars
Groep 1-2C van Juf
73,2 %
Yvonne en Caroline
Groep 3 B van juf
73,3 %
Alette
Groep 8 B van me96,5 %
neer Kevin
Gemiddelde score alle
74,6%
groepen
Wat een mooie scores!!
Het gemiddelde percentage van de hele school
dat met de fiets of te voet komt ligt hoger dan
vorig jaar! Dit is bijna 75 %!!
Bij deze feliciteren wij ook de winnaars.
Wij zullen zo snel mogelijk langs komen met de
bekers en de presentjes voor de klas.

Pepijn Coomans
Julie de Wind
Rens van Hal
Miel Snijders
Delani van Os
Donna van Oort
Sièna Kraak
Fay Rotgans
Luna Salm
Benthe Leijtens
Amy Boumans
Fleur Goudriaan
Celisa van der Steen
Jules Hensels
Nienke Blom
Lisa Knippels
Jet van der Bron
Quin van der Pluijm

Spelling methode
We werken nu een schooljaar met de nieuwe
taal en spelling methode (S)TAAL.
Afgelopen dinsdag hebben we de methode geevalueerd.
Sterke punten:

Aantrekkelijke lessen met leuke filmpjes.

Goede opbouw van de lessen.

Niveau van de spellingwoorden en woordenschat ligt hoog.

Het dagdictee zorgt voor goede inprenting.

Resultaten zijn behoorlijk gestegen.
Aandachtspunten:

De lessen binnen de gestelde tijd realiseren
is pittig. Het neemt tijd in beslag.

Consequent laten benoemen van de categorie en regel bij de leerlingen.
Eindscore s spelling 205-2016

Schoudercom
De SchouderCom App is vanaf nu beschikbaar
voor iOS en Android en te vinden in Apple App
Store en Google Play Store.
Voordelen van de App boven de tot nu toe gebruikte webapp voor smartphones en tablets zijn:


Push notificaties. De App icon toont altijd het
aantal notificaties. Gebruikers kunnen per
item-type kiezen (Bericht, Nieuwsbericht,
Blog etc) of ze ook een melding willen (popup/alert met de titel) en een geluid willen
horen. Notificaties voor berichten die als Urgent zijn aangemerkt door de verzender
worden altijd met melding en geluid onder
de aandacht gebracht.



Gebruikers blijven ingelogd. Gebruikers hoeven niet elke 4 weken opnieuw in de App in
te loggen.

Kinderboekenweek gestart
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek
geopend. Voor elke bouw waren er leesactiviteiten in de gymzaal. Het thema is: Voor altijd
jong
De komende week zal in het teken staan van de
Kinderboekenweek met voorleesmomenten met
opa’s en oma’s, boekenbingo etc.

De groene 0-lijn is het landelijk gemiddelde. Je
ziet in de verhoudingen dat we daar behoorlijk
boven zitten.
De kolommen zijn resp. van groep 6,3,4 en 5.
Groep 7 heeft de entreetoets gemaakt.

Trainen als een profvoetballer!!
Zie meegestuurde flyer.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 21 oktober 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

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

