Vrijdag 20 april 2018
Welkom op school
1-2A Quinty van Baardwijk
1-2A Luuk van Eck
1-2B Alan Parcewicz
1-2C Mert Pak
1-2F Aiden Kessen
Jarigen
22-04 Finn Punt
22-04 Sil Punt
22-04 Ristana-Luana Dewkali
22-04 Roos van Nieuwstadt
22-04 Noah van dijk
23-04 Lieve van Delft
23-04 Stef van Delft
23-04 Beau Rampersad
25-04 Mees Berghuis
29-04 Bram Amerongen
29-04 Maud van der Aa
29-04 Kevin Dai
29-04 Lennart van Soest
30-04 Dewi Kossen
30-04 Luka Corveijn
30-04 Joep Hoozemans
01-05 Lina van Meel
02-05 Sander van de Lee
03-05 Estell van den Broek
03-05 Daan van Oosterhout
04-05 Hugo Krol
06-05 Olyvia Kohlberg
06-05 Erin van Hamont
06-05 Menno van Barnhoorn
07-05 Lynn van Kleeff
07-05 Julian van den Elshout
08-05 Eva Laros
09-05 Mies Hansen
10-05 Siem Varossieau
10-05 Valerie Merks
11-05 Thalia Meyer
11-05 Nino Steenbakkers
12-05 Lena Dziewisz
12-05 Hessel Faas
13-05 Duuk van de Laar
15-05 Madelief van Heugten
15-05 Floor van den Nieuwenhuijzen
16-05 Nick de Vaan

14e jaargang, nummer 13
16-05
16-05
17-05
18-05
18-05

Emma van Mourik
Juul Huigen
Cathelijne van der Pluijm
Sven Verhoeven
Joep Meter

MR, 26-3-2018
Maandag 26 maart heeft de MR zijn
5e vergadering gehad. Er zijn weer
verschillende onderwerpen ter
sprake gekomen. Een vast
agendapunt van de MR vergadering
is altijd de verbeterteams, we
hebben de stand van zaken binnen
de 4 verbeterteams doorgesproken.
Ook een vast agendapunt is de
huisvesting/leerlingengroei. De
werkgroep
huisvesting/leerlingengroei heeft een
plan opgezet voor komend
schooljaar, dit plan is voorgelegd aan
de MR leden. Binnenkort zal het plan
ook aan de ouders van groep 7
gepresenteerd worden.
Verder hebben we gesproken over
het bestellen van schoolhesjes vanuit
de OR, het overblijftarief van Mikz,
de staking en is er een stukje
informatie over de MR geschreven
wat op de website geplaatst zal
worden. De volgende vergadering
staat gepland op maandag 14 mei.
Het belang van lezen/voorlezen
Lezen is fijn, lezen stimuleert de
taalontwikkeling en het taalgevoel en
(voor)lezen is een leuke én zinvolle
tijdsbesteding voor uw kind. Lezen is
zeker niet saai, want er is heel veel
keuze op het gebied van
kinderboeken. De onderwerpen in
kinderboeken zijn gevarieerd en
hebben vaak betrekking op hun
belevingswereld.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
Op de leeftijd van circa 6 – 7 jaar
leert uw kind op school lezen. Op dat
moment opent zich een heel nieuwe
wereld voor hem en kunt u uw kind
hierin begeleiden.
Voorlezen is belangrijk voor de
leesontwikkeling van peuters en
kleuters. Er is minder kans op
leesproblemen op latere leeftijd
wanneer ouders hun jonge kinderen
regelmatig voorlezen.
Leraren Verjaardag 2018
De leraren verjaardag op vrijdag 20
april was een groot succes. In alle
groepen werd
er flink op los
gefeest. Via
deze weg
willen we graag
de OR
ontzettend
bedanken
namens alle
leerkrachten en
directie voor de heerlijke traktatie
die wij hebben ontvangen. Ook een
grote dank naar alle klassenouders
die er mede voor hebben gezorgd
dat de kinderen en leerkrachten een
hele fijne dag hebben gehad.
Kiek Schoolfoto
Bestel die toffe schoolfoto’s voor 8
mei 2018 en profiteer
van de lage
verzendkosten!
Bestel voor deze
datum en laat de
bestelling voor 0,75
cent op school
afleveren. Bespaar zo
de verzendkosten. Verzending naar
huisadres is ook mogelijk. Na 8 mei
alleen naar het thuis adres.

BHV herhaling cursus
Op woensdag 11 april heeft een
gedeelte van het personeel van Villa
Vlinderhof deelgenomen aan de
herhalingscursus BHV (Bedrijfs Hulp
Verlening). Op deze dag werd hun

geheugen weer opgefrist om bij
kleine ongelukjes die zich voordoen
op school de eerste hulp op de juiste
wijze te kunnen verlenen. Daarbij
hebben ze ook geleerd hoe een
kleine brand goed geblust moet
worden. Ook het werken met de
portofoons is daarbij aan de orde
gekomen en in de praktijk geoefend.

Open podium Winterdijk30b!
Aanstaande zondag 22 april wordt er
een open podium georganiseerd voor
en door kinderen bij Winterdijk30b.
Je kunt van 14.00 - 1600 uur
genieten van allerlei optredens. De
toegang hiervoor is gratis. Je kunt
reserveren via
www.atelierwinterdijk30b.nl want vol
is vol.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Op donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 11
mei zijn alle leerlingen vrij!
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 18 mei 2018
Wij wensen iedereen een hele fijne
mei-vakantie en zien iedereen weer
graag op maandag 7 mei.
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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