Vrijdag 18 november 2016
Welkom op school
1-2B Jasmijn Salfischberger
1-2D Tjess Dekkers
1-2F Logan Kanis, Nola van Zelst

Jarigen
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18-11
19-11
20-11
21-11
22-11
22-11
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14-11
25-11
25-11
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27-11
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01-12

Tess Pols
Vince Nellestijn
benthe Vinkx
Lars Vloemans
Do van der Mast
Isa de Cloe
Lieve Spuijbroek
Pleun van Beers
Kim Schouten
Sepp Verschut
Sepp van der Schans
Fleur van Wanrooij
Eva de Gier
Dilara Korkmaz
Ties Lobbezoo
Jens Putman
Dries Hensels
Deron Hultermans
Senn van Beek
Pleun de Wind
Milan Nellestijn
Stijn Doevendans

Ruimte behoefte school
De instroom van leerlingen op Villa Vlinderhof is de laatste jaren steeds conform de
prognoses. Echter de laatste twee jaren
hebben we een grotere instroom. We spreken niet langer van toeval, maar van een
trend.
Door de aantrekkende economie worden er
weer volop huizen opgeleverd en verhuizen
er ook gezinnen met kinderen naar Landgoed Driessen.
Het bestuur (Bravoo, waaronder Villa Vlinderhof valt) heeft een aanvraag ingediend
bij de gemeente voor de bekostiging van
een tijdelijke en permanente uitbreiding
van OBS Villa Vlinderhof.
De ruimtebehoefte zal ongeveer 5 lokalen
beslaan. Samen met de gemeente wordt
bekeken waar en op welke termijn we dit
gaan realiseren.
Vanaf 30 maart 2017 gaan we een instroomgroep starten.

13e jaargang, nummer 6
Aangezien al onze lokalen in gebruik zijn,
hebben we met Mikz kinderopvang gekeken
naar mogelijkheden binnen ons
Kindcentrum.
De eerste afspraken zijn gemaakt, zodat de
instroomgroep een ruimte heeft tot de zomervakantie.
Na de zomervakantie beginnen we weer
met 6 kleutergroepen, die op de begane
grond gehuisvest zijn. Tegen die tijd hebben we meer zicht op hoe en waar we extra
lokalen kunnen gebruiken.
De Medezeggenschapsraad is op de hoogte
gesteld en zal het proces volgen.

Stand van zaken Verbeterteams
VT didactisch:
 Oriënteren zich op een nieuwe technisch
lezen methode voor de groepen 4,5 en
6. Gekeken wordt naar “Estafette” en
“Station Zuid”.
 Verdiepen zich in: “Hoe kan de school
de leesbeleving van de leerlingen vergroten?”
VT opbrengstgericht:
 zijn de rapporten aan het digitaliseren
m.b.v. de ICT-er.
 Nemen de invulling van de rapportgesprekken/ouderavonden onder de loep.
VT pedagogisch:
 Hebben een presentatie gegeven bij het
MT. Voorstel is om van groep 1 t/m 8
aan het werk te gaan met coöperatieve
werkvormen, en deze te integreren in
de instructie van de methode d.m.v.
spelvormen.
VT Engels:
 Zoeken uit hoe het vak Engels geïntegreerd kan worden binnen de school.
Voorkeur gaat uit naar een methode
voor de groepen 1 t/m 8.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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MR vergadering 07-11-2016
De oudergeleding heeft een MR-cursus gevolgd. Deze werd als zinvol ervaren. Tips
worden meegenomen.
De stand van zaken over de verbeterteams
zijn doorgegeven aan de MR.
Vanuit de Ouderraad is een voorstel gedaan
om aan ouders van groep 8 leerlingen een
extra bijdrage te vragen ivm de hoger wordende kosten van het kamp. Hier zal de MR
zich over buigen. Wordt volgende vergadering over gestemd en gecommuniceerd
naar ouders (onderbouwing).
Vanuit school is een aanvraag gedaan naar
de gemeente voor extra permanente uitbreiding ivm de groei van de school.
Eerder dit schooljaar is het continurooster
besproken. Toen was er geen breed draagvlak om te onderzoeken of een continurooster wenselijk is.
De MR wil volgend schooljaar een concreet
voorstel formuleren, zodat ouders wellicht
meer zicht hebben hoe dat in de praktijk
gaat.
Dan zal opnieuw de vraag gesteld worden
of er behoefte is om een continurooster in
te voeren.
Er wordt een werkgroep gevormd bestaande uit 1 MT-lid, 1 MR-lid, 1 teamlid en 1
ouder.

Chrome Books
Op onze school zetten we regelmatig ICT in
om ons onderwijs te ondersteunen. Zo zijn
leerlingen onder andere op de computer
bezig met:
 het oefenen van lezen, rekenen, spelling
en topografie.
 informatie opzoeken.
 presentaties en werkstukken maken.
Tot op heden maakten we hiervoor gebruik
van een aantal computers in de groep of op
de gang en een paar tablets in de klassen.
Omdat we meer kinderen de gelegenheid
willen geven om te leren met ICT, breiden
we dit jaar het aantal beschikbare computers in de groepen uit. In de groepen 4 tot
en met 7 komen er een 40 tal laptops. In

de groepen 8 wordt er gewerkt met tablets
(Skoolpads).
We zijn op zoek gegaan naar het meest geschikte apparaat voor onze school. Onze
keuze is hierbij gevallen op de Chromebook. Chrome books zijn snelle, veilige en
betaalbare laptops.
We sturen de ouders volgende week een
uitleg over het gebruik van Chrome books
in school. Elke leerling krijgt een account.
We vinden het op Villa Vlinderhof belangrijk
dat we zorgvuldig met de gegevens van
leerlingen omgaan en dat leerlingen veilig
omgaan met internet.
Voor het aanmaken van een account is toestemming vereist van de ouder(s) / verzorger(s). Bij de uitleg zit een formulier waar u
uw toestemming kan aangeven.

Info avond Social Media
Als aftrap voor de projectweek Social Media
was er gisteravond een bijeenkomst over
dit onderwerp. Bureau Halt heeft uitleg gegeven over de gevaren, en tips gegeven
hoe daar als ouders mee om te gaan.
We vonden het jammer dat de opkomst
niet groot was. We hadden gedacht dat dit
onderwerp voor veel ouders interessant zou
zijn.
Wat gaan we komende week doen in de
verschillende groepen?
Projectweek groep 1 t/m 4
Aangezien Social Media vooral geschikt is
voor de bovenbouw hebben we besloten
om de onderbouw en middenbouw een
aantal onderwerpen aan te snijden die gerelateerd zijn aan de computer of het internet. Het algemene thema is bewust wording.
Groep 1/2:
Voor de onderbouw staan de volgende onderwerpen centraal:
 Het gebruik van de muis
 Het aan- en uitzetten van de computer
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Groep 3/4:
Voor de middenbouw staan de volgende
onderwerpen centraal:
 Wat is internet en wat kun je met internet? We laten dit zien en leggen uit wat
je ermee kunt, dit bijvoorbeeld door een
actuele site te gebruiken (Sinterklaarjournaal).
 Opzoeken van dingen met behulp van
een zoekmachine bv. Google. Laat zien
hoe je plaatjes op moeten zoeken en
waar ze informatie op kunnen zoeken
(bv. plaatsjes zoeken van Sint)
 In en uitloggen op de computer

Vanaf begin november* worden de volgende gratis sportactiviteiten aangeboden:

Projectweek groep 5 t/m 8
Groep 5/6: Mediawijsheid
Voor de groepen 5/6 zijn er een aantal lessen mediawijsheid opgesteld.
 Het zijn 5 lessen, deze duren ongeveer 30 minuten per les.



Groep 7/8: Mediamasters.
Voor de groepen 7/8 is er gekozen voor een
online game: Mediamasters. De kinderen
leren zo meer over de kansen en de gevaren die de media bieden. De kinderen laten
elkaar zien welke mediavaardigheden ze in
huis hebben om samen de game tot een
goed einde te brengen en strijden tegen
andere scholen in Nederland.
 Dit lespakket vraagt 5 uur van het rooster.
 Kijk de trailer voor een duidelijk beeld
van de bedoeling en inhoud van mediamaster. https://www.mediamasters.nl/

Het surprise museum
Dit jaar zal op de 2e verdieping het surprise
museum weer geopend worden.
De gemaakte surprises van de groepen 5
t/m 8 zullen hierin worden tentoon gesteld.
Het museum is geopend op vrijdag 2
december van 14.45 tot 15.15.
Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn
welkom, de entree is gratis!

Waalwijk Spotief
Op WaalwijkSportief vind je kennismakingsactiviteiten van sportverenigingen en
sportaanbieders in de gemeente Waalwijk.
Via WaalwijkSportief kun je direct inschrijven om deel te nemen aan een sportactiviteit.








Circus. Pinilotta circus variété acts.
Circuslessen, jongleren, draadlopen,
acrobatiek, balanceren op ballen.
Hardlopen. Triathlon en loopvereniging
Maresia.. Leer goed hardlopen bij deze
veelzijdige sportvereniging.
Volleybal. Volleybalclub Atak’55.
Cool Moves Volleybal is speciaal ontwikkelt voor de jeugd.
Hockey. Hockeyclub Waalwijk.
Maak kennis met deze aantrekkelijke
sport.
Biljarten. Jeugd Biljart Club Waalwijk.
Op verschillende data kun je proeflessen
volgen.
Triathlon Triathlon en loopvereniging
Maresia.
Start to triathlon. zwemmen - hardlopen
- fietsen.

* Het aanbod kan afwijken door de tijd die
is gelegen tussen inzending van dit overzicht en publicatie. Maar verenigingen
plaatsen vaak nieuwe sportactiviteiten op
de site. Dus kijk regelmatig op WaalwijkSportief.
Schrijf je als volgt in:
Heb je al een account aangemaakt, klik dan
aan de rechterkant van de site op ‘direct inloggen’. Wil je inschrijven, maar je hebt
nog geen account? Maak dan eerst een account aan. Klik op de button ‘aanmelden
account’, vul je gegevens in en bevestig de
e-mail die je ontvangt. Daarna kun je inschrijven.
Ben je op zoek naar een leuke sport of wil
je eens een andere sport proberen, kijk dan
regelmatig op www.waalwijksportief.nl
voor het aanbod aan gratis sportkennismaking.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 02 december 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend
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