Vrijdag 24 februari 2017

Welkom op school
1-2A Sophie Kottman
1-2C Maxim Merkx
1-2D Valerie Merkx
1-2 E Oskar Tomczak
3C Jaylee Windhouwer

13e jaargang, nummer 12


Bezoek aan scholen met Engelse
methode
Onze bevindingen koppelen wij terug aan
het MT en het gehele team.
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Feline van der Wielen
Mila Willemsen
Fabian Bohncke
Kick Timmermans
Puck Timmermans
Fleur van Beek
Arda Cölkusu
Joeri van der Steen
Genna Kuijpers
Tycho Verhoeven
Selina maas
Tim Merkx
Vince van der Broek
Dinthe van Rooij
Minka Vreman
Max Trommelen
Sam Ligtvoet
Fleur Steen

Engels op Villa Vlinderhof
Dit schooljaar is het Verbeterteam PR en
communicatie gestart met het onderwerp
Engels. We merken dat ons huidig aanbod
niet meer geheel voldoet.
Met een enthousiaste club leerkrachten zijn
we ‘gedoken’ in het vakgebied Engels.
We hebben onderstaande zaken overwogen:
 Wat doen wij op de Villa aan Engels?
 Wat vraagt een andere benadering
van Engels van collega’s?
 Waar wil je als school voor gaan met
betrekking tot Engels?
 Wat is er voor aanbod op het gebied
van Engels in het basisonderwijs?
 Verkennen van tweetalig onderwijs
voor de basisschool?
 Native speakers op de school?
 Methodes vergelijken

Tips en tops nemen wij mee in ons Verbeterteam.
Momenteel verkennen wij methodes, en
worden onderstaande zaken overwogen


Is er een doorgaande lijn van groep
1 tot en met groep 8?
 Is het een sprankelend aanbod?
 Past de methode bij de Villa?
 Wat zijn de digitale mogelijkheden?
 Heeft de methode toets-momenten?
 Hoeveel voorbereiding en lestijd
wordt gevraagd?
 Hoe gaan we daar rooster-technisch
mee om?
Het Verbeterteam enthousiasmeert collega’s en via de verschillende fases zal Engels
op de Villa meer gestalte krijgen.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Coöperatief leren op Villa Vlinderhof
In augustus 2016 is Verbeterteam Pedagogisch Handelen gestart met het onderzoeken, hoe coöperatieve werkvormen passen binnen de dagelijkse lespraktijk van Villa Vlinderhof.
Coöperatief Leren is een aanvulling op de
praktijk van alledag.
Het vraagt niet een totaal nieuwe werkwijze
van de leerkracht en leerlingen, maar heeft
een belangrijke plaats naast individuele en
klassikale werkvormen.
Voordelen van Coöperatief Leren:
 Meer kinderen zijn tegelijkertijd in
teams actief
 Kinderen leren meer door onderlinge
coaching ( twee weten meer dan één,
laat staan vier!)
 De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk, veelvuldig
binnen de normale leermomenten
 De relaties tussen de leerlingen verbeteren en daarmee ook de goede sfeer in
de groep
 De werkvormen motiveren de kinderen
om met veel plezier en inzet aan de slag
te gaan
 Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen

middenbouw komen er drie coöperatieve
werkvormen bij.
Om in de bovenbouw uiteindelijk negen
werkvormen van coöperatief leren toe te
kunnen passen.
De komende periode gaan de leerkrachten
aan de slag met de coöperatieve werkvormen in de groep.
Tijdens de informatieavond aan de start
van volgend schooljaar laten we u graag
kennis maken met deze werkvormen.

Leesbeleving en technisch lezen
op Villa Vlinderhof
Het verbeterteam didactisch handelen is dit
jaar begonnen met het leesonderwijs op
Villa Vlinderhof.
De opdracht voor dit verbeterteam bestaat
uit 2 delen. Het bekijken en uitwerken van
de leesbeleving en een nieuwe methode
zoeken voor het technisch lezen van groep
4 t/m 6.
Het verbeterteam is begonnen met het beschrijven van de visie m.b.t. leesonderwijs.

Visie:
Op Villa Vlinderhof willen wij dat leerlingen
lezen met plezier.
Dit doen wij door uitdagend leesonderwijs
te bieden. Bij de kleuters beginnen we met
thematisch werken vanuit een doorgaande
lijn m.b.t. leesonderwijs.

In gezamenlijkheid is ervoor gekozen drie
werkvormen in te voeren in iedere bouw,
dit betekent dat er in de onderbouw gestart
gaat worden met drie werkvormen, in de

Vanaf groep 3 doen wij dit door methode
gebonden lessen aan te bieden.
Deze lessen zijn gericht op resultaat
(AVI/DMT).
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Daarnaast houden wij rekening met differentiatie binnen de klas en bieden wij op
drie niveaus leesonderwijs aan.
Onze methode sluit aan bij het dyslexieprotocol.Daarbij besteden we veel aandacht
aan stimulerende leesactiviteiten.
Te denken valt aan: Kinderboekenweek,
voorleeswedstrijd, voorleesontbijt, voorlezen, kleuterbieb, VillaTheek, initiatieven
van de bibliotheek zoals voorleeskisten en
Waalwijk investeert in Waalwijk Taalrijk.
Deze visie is het uitgangspunt geworden
van het document leesbeleving, waarin alle
bestaande activiteiten en de wensen voor
de toekomst beschreven worden.
Dit document wordt ook gebruikt bij het
uitzoeken van een technisch lezen methode. We gaan kijken welke methode het beste past bij onze visie en wensen m.b.t. het
leesonderwijs en leesbeleving.
Twee methodes die het verbeterteam gaat
bekijken zijn: Estafette en Station zuid.

20ste schoolzwemtoernooi
Waalwijk
In de carnavalsvakantie is de 20ste schoolzwemschooltoenooi heeft Lies Hoffman een
zilveren medaille gewonnen op de rugslag.
Proficiat!

Jong MSC

MSC (Marijke Sprang-Capelle) biedt in samenwerking met muziekschool De Heraut
avonden aan waarop jij gratis kennis kan
maken met blaasinstrumenten en trommels
of majorette!
Op de instrumentenavonden mag je alle instrumenten uitproberen die gebruikt worden bij MSC! Je gaat proberen er op te spelen en je leert al echte liedjes! Aan het einde van de 4 avonden kun jij laten horen
wat je geleerd hebt aan je ouders, broertjes, zusjes, familie, vriendjes en vriendinnetjes in een echt concert!
De instrumentenavonden zijn op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur op 24
en 31 maart en 7 en 21 april. Deze laatste
avond is ook het concert waarop iedereen
mag komen kijken!
Is majorette meer iets voor jou? Dan kun je
al echt les krijgen en een show oefenen op
muziek! Deze show zal je dan aan iedereen
kunnen laten zien op het einde van de 3
avonden! Deze avonden zullen plaatsvinden
van 19.00 uur tot 20.00 uur op woensdagavond 12 en 19 april. De laatste avond zal
op 21 april zijn waarop ook de show plaats
zal vinden!
Er zal een informatieavond plaatsvinden
over Jong MSC op 24 maart om 18.30 uur.
De avonden zullen plaatsvinden in het BSD
in Sprang-Capelle (Jeroen Boschstraat 1).
Meld je aan via secretariaat@msc-music.nl
en kom het uitproberen vanaf 24 maart!

Wil je eens kennismaken met de
sport Hockey? Doe dan mee aan
de Hockey Try-out op 23 maart.
Hockeyclub Waalwijk heeft een aantal enthousiaste jeugdteams. De leden van deze
teams en hun trainers organiseren een
Hockey Try-out om belangstellenden kinderen kennis te laten maken met hun
mooie sport.

Zit jij in groep 4 t/m 8 van de basisschool
en heb jij altijd al eens op een echt instrument willen blazen of trommelen, of is majorette iets voor jou? Die kans is er nu bij
Jong MSC!

Deze Hockey Try-out vindt plaats op donderdag 23 maart op de velden van Hockeyclub Waalwijk. Aanvang: 18.30 uur. Het
hockeycomplex is gelegen op de Sportcampus Waalwijk, Olympiaweg 14 5143 NA
Waalwijk.
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Meld je komst van tevoren even aan. Dat
kan op twee manieren: 1. Via het emailadres van de club info@hockeyclubwaalwijk.nl of 2. via de website WaalwijkSportief met een deelnemersaccount.
Wil je via de website inschrijven, maar je
hebt nog geen gratis deelnemersaccount?
Maak deze dan eerst aan. Klik ‘inloggen’
rechtsboven op de website. Klik vervolgens
op ‘aanmelden als deelnemer’. Vul de gevraagde 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 gratis sportkennismaking.
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