Vrijdag 9 februari 2018
Welkom op school
1-2B Noor van Amerongen
1-2C Tom Ligtvoet
1-2E Liam Gerards
1-2F Dylano van Thielen
1-2F Marin Timmermans
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Sem van der Mast
Emmelie de Gouw
Tobias Rijken
Pim Ligtvoet
Erin Celik
Mira Derneden
Isa van Delft
Roos Broeks
Lorenzo Krol
Lynn de Hulster
Raff de Hulster
Jack Fleck
Thomas van Dijk
Cas Renckens
Zara Theunissen
Suze Maes
Sophie van Gulik
Emma Rek
Charlotte Nelom
Chayenne Peeneman
Charlotte Nelom
Yfke Blankestijn
Eline Ostlender
Christie Kuijsten
Annya van der Velden
Laurée Blom
Sophie Kottman
Luka van Beek
Luuk Kant
Jayden Wanrooij

Oudergesprekken
Binnenkort vinden de eerste
oudergesprekken plaats naar aanleiding
van de rapporten. De oudergesprekken
vinden sinds dit jaar voor de eerste keer
ook plaats in de middagen. Om de rust bij
de kinderen en leidsters van de BSO te
bewaren is de hoofdingang voor deze
gesprekken gesloten. De ouders die op
gesprek komen bij de groepen 4-8 moeten
de ingang gebruiken bij de lift aan de
noordkant van het gebouw. Daar moet u
via het trappenhuis naar de middenbouw-

14e jaargang, nummer 10
en bovenbouwverdieping. De andere
ingangen zijn op die dagen gesloten.
Voor de oudergesprekken voor de groepen
1 t/m 3 is de ingang bij de Wadi (groep 34) geopend.
De groepen 3 gaan via het trappenhuis
naar de middenbouwverdieping
De groepen 1-2 lopen de centrale
kleutergang in.
De kleuteringangen bij de kleuterklassen
blijven die dagen gesloten om verwarring te
voorkomen.
Het is niet de bedoeling dat uw kinderen
mee komen tijdens de oudergesprekken en
deze eventueel te laten spelen in de gang.
Dit geldt voor zowel de gesprekken in de
middag als in de avond. Wij hopen op uw
medewerking.
LET OP Wegwerkzaamheden
Vanaf donderdag 15 februari t/m 4
maart is de kruising Oudestraat / Burg.
van Prooijenstraat en de kruising
Oudestraat / Esdoornlaan afgesloten voor al
het verkeer (rood gestreept gedeelte).
Autoverkeer van en naar Landgoed
Driessen wordt omgeleid via de Noorder
Allee en de Burg. de Geusstraat (paars /
blauwe route). Fietsverkeer wordt omgeleid
via de Koetshuislaan, Jos van Wijlenstraat,
Villa Dotterbloem en fietspad Oudestraat
richting de school en terug (rood route).
Tussen maandag 5 maart en 6 april wordt
tevens de gehele rijbaan van de Oudestraat
vanaf de Burg. van Prooijenstraat tot de
kruising Esdoornlaan afgesloten voor al het
verkeer. De omleiding voor het autoverkeer
van en naar Landgoed Driessen blijft
hetzelfde. Fietsverkeer wordt iets anders
omgeleid, en wel via de Koetshuislaan, Jos
van Wijlenstraat, onder het
appartementencomplex door naar fietspad
Oudestraat en terug (rood / stippellijn
route). De werkzaamheden bestaan uit het
opbreken van de oude verhardingen, het
aanleggen van een nieuw riool en het
opnieuw aanbrengen van de rijbaan en
trottoir.
Het werk en de planning is
weersafhankelijk.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groet, Gemeente Waalwijk

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Oproep
Bij de kleuters gebeuren er wel eens
ongelukjes bij het toiletgebruik. Dit is
natuurlijk niet erg en het is dan fijn dat wij
op school schone onderbroeken hebben. Nu
hebben we alleen een tekort aan meisjes
onderbroeken in de maten 104 t/m 122.
Wie heeft er voor ons nog meisjes
onderbroeken in deze maat die wij mogen
gebruiken? U kunt de onderbroeken bij de
leerkrachten van de kleuters afgeven.
Alvast enorm bedankt.
Groetjes, de kleuterleerkrachten.
Gratis rekenspel
Via onderstaande link komt u op een
website met leuke gratis rekenspelletjes.
De spelletjes zijn leerzaam, voor ouders
makkelijk te printen en zorgen weer voor
wat ouderwetse gezelligheid.

https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletj
es/
Carnaval
Vrijdagochtend 9 februari vierden wij met
de hele school Carnaval. Wat hebben alle
kinderen genoten van de leuke ochtend.
Eerst deden we in de groepen een heuse
modeshow. We hebben spelletjes gedaan
en bijna allemaal opgetreden tijdens het
open podium. Wij willen alle ouders, opa’s,
oma’s, OR ouders en andere bekenden van
onze leerlingen die hebben meegeholpen
SUPER BEDANKEN voor de hulp. Dankzij
jullie was het feest helemaal compleet.

Schoolhandbaltoernooi 2018
Op 18 april is het weer zo ver. Red Rag
Tachos organiseert dan voor de 19e keer
het schoolhandbaltoernooi.
Het toernooi is voor de groepen 3 t/m 8.
Op woensdag 18 april 2018 zal het
schoolhandbaltoernooi plaatsvinden op de
voetbalvelden van Neo’25. Deze velden
liggen tegenover sporthal De Slagen in
Waalwijk. Het toernooi duurt ongeveer van
13.00-18.00 uur. Aansluitend aan het
toernooi vindt de prijsuitreiking plaats.
Als er leerlingen van onze school aan het
schoolhandbaltoernooi mee willen doen
moeten jullie als team het inschrijfformulier
dat je bij deze nieuwsbrief als bijlage
aantreft volledig invullen en retourneren
voor 15 maart 2018. Je kunt dit digitaal
versturen naar onderstaand mailadres.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u
contact opnemen met:
Lian Verschuren
06-12711067
plangermans@ziggo.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt weer op
Vrijdag 2 maart 2018
Hele fijne vakantie en tot over een week!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

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

