Vrijdag 21 oktober 2016
Welkom op school
1-2A Nienke Honcoop
1-2C Liza van Lammeren
1-2D Diede Konings

Jarigen
22-10
22-10
23-10
23-10
25-10
26-10
26-10
26-10
27-10
27-10
29-10
29-10
29-10
29-10
30-10
30-10
31-10
31-10
01-11
01-11
03-11
03-11

Quints Treffers
Levi van der Schans
Renske Nieuwenhuijzen
Sybe Vinkx
Guus van der Bron
Loisse Gorong
Loes Hamers
Lotje van Mensvoort
Duco van Woensel
Cas Timmermans
Olaf Bohncke
Viggo van den Broek
Raf Houtman
Sanne Derneden
Sophie Dirksen
Karlijn Schreppers
Fynn Cuthill
Sam Verschure
Jesse Varossieau
Guusje Lobbezoo
Roan van Dijk
Olivier van Heugten

13e jaargang, nummer 4
bod. Aanmelden voor deze avond kan tot
uiterlijk 15 november.
Deze avond valt in de week van Social Media. In die week werken alle groepen aan
het project Social Media. De werkgroep
heeft een programma met lessen en activiteiten samengesteld.

Bijenles
De groepen 3 hebben een gastles gehad
over bijen.
Ze hebben uitleg gekregen over bijen en de
observatiekast waar de bijen in zitten.
De kinderen mochten voelen aan de graat
en de was die daarop zat.
En ze hebben lekkere honing geproefd.
Als afsluiting hebben ze een waskaarsje en
een leuke kleurplaat gekregen.
Jolanda en Pascal, super bedankt voor deze
leuke les.

De Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is dit jaar onveranderd
vastgesteld op € 40,- per leerling. Voor de
kinderen waarvan de ouders een incassomachtiging hebben afgegeven, zal het bedrag rond 26 oktober 2016 worden geïncasseerd. Mocht u geen machtiging hebben
afgegeven, kunt u het bedrag naar ons
overmaken of alsnog een machtiging invullen. Informatie hierover vindt u in bijgaande brief.

Info avond Social Media
Via Schoudercom is er een uitnodiging uit
gegaan voor een informatieavond over Social Media die op donderdag 17 november van 19.00 - 20.30 uur in samenwerking met bureau Halt wordt gehouden.
Onderwerpen als digipesten, voordelen en
nadelen van het online zijn, strafbaarheid,
de rol van ouders en preventie komen aan

Sport na School
Ook dit schooljaar bieden we voor de leerlingen van groep 3 t/m 5 de mogelijkheid
om gratis mee te doen met Sport Na
school. Woensdag 16 november start het
eerste, van de vier blokken. Zie bijlage voor
inschrijven.
Vol=Vol.

Leren lezen groep 3
Villa Vlinderhof heeft voor groep 3 speciale
leessoftware voor thuis. Maak daar gebruik
van, want het de leesontwikkeling van uw
kind is belangrijk. Heeft u nog geen login,
vraag dit aan de leerkracht.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Daarnaast heeft de uitgever Zwijsen een
leuk kindertijdschrift Maan roos vis!
U kunt samen met uw kind oefenen met
leerstof die 100% aansluit bij de methode
op school. Wij attenderen u erop dat u tot 8
november 2016 een jaarabonnement op
Maan roos vis kunt afsluiten op zwijsen.nl/tijdschriften.
 Sluit 100% aan bij de leerlijnen van
school
 Spelenderwijs leren lezen, rekenen en
schrijven
 Abonnement stopt automatisch
 Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol
tips voor ouders en extra werkbladen

In de groepen 4 heeft de nadruk gelegen
op het samenwerken en werken volgens
een stappenplan. We hebben aan de hand
van het bouwen van het Olympisch stadion
in Rio gewerkt aan: Samenwerken (samen
nadenken en overleggen hoe iets moet),
werken volgens een stappenplan.
Voordat ze mochten gaan bouwen hebben
ze een bouwtekening moeten maken en na
moeten denken hoe je het gebouw bevestigd aan een ondergrond. Daarna zijn ze
aan de slag gegaan met als doel, samenwerken overleggen en voordat je begint bedenken wat je moet doen.

Meer – en hoogbegaafdheid op Villa
Vlinderhof
Vanaf het begin van het schooljaar zijn we
weer gestart met Villawerk.
Elke woensdagochtend worden de leerlingen vanaf groep 2 die in aanmerking
komen voor Villawerk ongeveer 30 minuten
uit de groep gehaald om te werken aan de
executieve functies (uitvoerende regelfuncties: planning, aandacht, werkgeheugen,
gedragsregulatie, taakinitiatie, organiseren
van je gedrag in de klas). Hierin zit een opbouw.

In de groepen 5 en 6 zijn we bezig geweest met Spaans. Dit met als doel om te
leren, leren en samen te werken. Naast het
benoemen van familie, cijfers en dieren
hebben we woorden gezocht binnen de
school en die vertaald naar het Spaans. Als
afsluitende les hebben een Spaanse memorie gedaan.
In groep 2 maken de leerlingen kennis met
elkaar en werken ze aan de hand van materiaal aan het doordenken, verder denken.
Vanaf groep 3 wordt dit verder uitgebouwd
en gaan de leerlingen vanuit hun eigen interesses werken aan kennis ophalen, leren
waar de kennis verbreed kan worden om
uiteindelijk tot een product te komen.
Hierbij is het proces wat de leerlingen doorlopen erg belangrijk.

Gevonden voorwerpen
In de gevonden voorwerpen koffer liggen
weer kledingstukken, lunchdoosjes ect. Deze koffer staat in de hal bij de
hoofdingang.
Op de 1ste verdieping bij de liftdeuren staat
ook een doos met gevonden gym kleding
en schoenen. Bent u iets kwijt van uw kind
ga dan gerust een kijkje nemen.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl. Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Vervangersmanager
Als een leerkracht ziek is of hij vraagt verlof
aan dan is het altijd een hele klus om een
invaller te vinden.
Daarnaast zijn er tegenwoordig allerlei regels hoe vaak een leerkracht bij een bestuur mag invallen.
Dat is de reden waarom we gekozen hebben voor een bedrijf die de vervangingen
regelt (RTC Midden-Brabant). Zij verzorgen de inschrijving, selectie, administratie
en de koppeling naar de school.
Via een web gebaseerde applicatie worden
de aanvragen gepland. Via de mail krijgt de
directeur het bericht welke leerkracht komt
invallen.
In het begin zijn dat vaak onbekende leerkrachten. Er is een mogelijkheid om een
voorkeur voor een leerkracht aan te geven.
Als deze leerkracht beschikbaar is kan
hij/zij ingezet worden.
Sommige duo-partners van Villa Vlinderhof
hebben aangegeven dat ze, indien mogelijk, voor hun duo-partner willen invallen.
Dat is ook mogelijk.
We hebben afgelopen weken al een aantal
vervangers van het RTC op school gehad.
Na afloop van de vervanging is er de mogelijkheid om het werk van de vervanger te
evalueren.

Maar ook een hoop andere boeken, boeken
om zelf te lezen of om voor te lezen.
Ze hebben een mooie plek gekregen in de
Villatheek, de kleuterbieb en in verschillende klassen.
Joost en Femke Huigen, enorm bedankt
voor deze boeken!

Muziekonderwijs
Woensdag 19 november heeft een groot
deel van het team een scholing gevolgd op
het gebied van de muziekmethode 123zing.
Enthousiast zijn sommige leerkrachten
meteen aan de slag gegaan. Vandaag klonk
door het gebouw allerlei leuke rapliedjes en
werd er volop gezongen door de leerlingen.
Mooi toch.

Rijksmuseum
Elke schooljaar gaan de groepen 6 in het
kader van Cultuureducatie naar het Rijksmuseum in Amsterdam en krijgen daar een
rondleiding. Vrijdag 4 november gaan de
leerlingen met de bus naar Amsterdam.

Reminder Studiedag 10-11
Donderdag 10 november 2016 hebben alle
leerlingen vrij. We hebben dan een studiedag met onze Stichting Bravoo en vieren
onze tweede lustrum.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 04 november 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Fijne herfstvakantie

Nieuwe boeken
Wauw, wat werden wij afgelopen vrijdag op
school verrast met een hoop nieuwe boeken!
We hebben prachtige prentenboeken gehad
over Pasen, Kerst en Sinterklaas.

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

