Vrijdag 15 december 2017
Welkom op school
1-2G Nové Pulles
1-2G Job van Peer
1-2G Isa Vrijhoeve
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Donna Groenewoud
Jelte van der Schans
Pijke Broeks
Eva Berens
Jelte Lens
Jule van der Velden
Teuntje van der Velden
Duuk Pruijmboom
Silke Laros
Dakota Bruinewoud
Emilie de Neef
Féden Henskens
Marouan Rhfira
Saar van Cromvoirt
Caelyn Peeters
Julian Gülicher
Teun Jansen
Thymo Sleenhoff
Serenity Fullinck
Nina Appeldoorn
Sverre Lens
Finn Legius
Lynn Schapendonk
Yazan Hadla
Evy van Laarhoven
Indy van laarhoven
Esmée Maes
Maxim Merks
Anne-Roos Booij
Siem van Haandel
Thije Vinkx
Linn Akkermans
Lani Gerards

14e jaargang, nummer 8
te maken, kunt u dan rekening
houden met het tijdstip?
 Het kerstgala wordt een
Nieuwjaarsbal op 11 januari 2018
(groep 5/6 van 18.30-19.30, groep
7/8 van 19.30-20.30). Verdere
informatie volgt in januari.
De logistiek voor de groepen 8, wordt begin
volgende week gecommuniceerd.
Om 12.30 uur eindigt het schoolprogramma
en start de kerstvakantie. We kunnen ons
voorstellen dat het niet voor alle ouders te
organiseren is, hun kind om 12.30 uur op
te halen.
Het team van Villa Vlinderhof heeft daarom
een naschools programma tot 15.00 uur.
Mocht u daar gebruik van willen maken,
kunt u dit via Schoudercom aan de
leerkracht doorgeven. Op basis van de
aantallen, worden de leerlingen
opgevangen in groepen in de klaslokalen.
Om 15.00 uur zullen de leerlingen die
gebruik maken van het naschoolse
programma, naar buiten worden begeleid
bij de ingang van groep 3/4 (tegenover het
houten speeltoestel).

Aangepast programma
Naar aanleiding van het overlijden van onze
leerling Duuk Dekkers hebben we besloten
om de schooltijden op donderdag 21
december aan te passen.
Het kerstdiner en kerstgala zullen op een
andere manier invulling krijgen:
 Het kerstdiner wordt vervangen door
een gezamenlijk eten in de groepen,
tussen 11.30 en 12.30 uur. Als u
zich heeft ingeschreven om hapjes

Digitaal rapport
Het Verbeterteam Opbrengstgericht heeft
de afgelopen maanden hard gewerkt aan
het digitaliseren van het leerlingrapport. We
zijn erg trots op het eindresultaat.
Omdat we leven in een digitale wereld en
de ontwikkelingen elkaar in een rap tempo
opvolgen, hebben wij als school ervoor
gekozen om het nieuwe rapport digitaal te
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VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
versturen via Schoudercom. Het rapport is
in de afgelopen MR-vergadering
gepresenteerd en enthousiast ontvangen.
Op vrijdag 9 februari 2018 worden de
rapporten van de groepen 4 t/m 8 digitaal
via Schoudercom verzonden.
Op vrijdag 9 maart 2018 worden de
rapporten van de Stergroep en de groepen
1,2 en 3 digitaal verzonden.
De oude rapportmappen die op school zijn,
worden op de dag van het verzenden van
het rapport mee naar huis gegeven. U kunt
dan zelf in deze map een kopie van het
rapport bewaren.

Middag: De middag is voor de kinderen uit
de groepen 6 t/m 8. De middag zal starten
om 12.30 en eindigt om 16.15.
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote
Sport Na School Kick Off? Dat kan! Schrijf
je dan nu GRATIS in op
www.waalwijksportief.nl. Bij ‘overzicht
aanbod’ staat de sport na school Kick- off
aangegeven. Let op: er is onderscheid
gemaakt in de ochtend en middag! Er is
een maximumaantal deelnemers dus wie
het eerst komt, wie het eerst maalt…
Verdere informatie over de dag zelf
ontvangt u enkele dagen voor het
evenement.
Datum: donderdag 4 januari
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk
(Sporthal de Slagen).
Tijd: 8.30 tot 12.00 (gr 3 t/m 5)
12.30 tot 16.15 (gr 6 t/m 8).
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd
contact opnemen met Femke van der
Velden,.
Met vriendelijke groet,
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk
Femke van der Velden
(femke.vandervelden@beweegburo.nl)
Vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vrij
Het team van Villa Vlinderhof wenst
iedereen hele fijne feestdagen.

Grote Sport Na School Kickoff
we beginnen het jaar 2018 het meteen
actief! Op donderdag 4 januari organiseren
we de 3e editie van Dé Grote Sport Na
School Kick-Off 2018! Tijdens dit leuke en
sportieve evenement zullen verschillende
verenigingen waaronder o.a. judo,
tafeltennis, honkbal, badminton, handbal de
kinderen kennis laten maken met de
verschillende takken van sport. Daarnaast
wordt dit jaar de combinatie gemaakt met
cultuuractiviteiten. Zo kunnen de kinderen
o.a. watercocktails maken. Kinderen uit
groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis
inschrijven voor dit leuke en sportieve
evenement in de kerstvakantie. De dag zal
bestaan uit een ochtend en
middagprogramma:
Ochtend: De ochtend is voor de kinderen
uit de groepen 3 t/m 5. De ochtend zal
starten om 8.30 en eindigt om 12.00.

Maandag 8 januari 2018 gaan we weer naar
school.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 12 januari 2018
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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