Vrijdag 13 oktober 2017
Welkom op school
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Sander van Hamont
Ilvy Martens
Saar Hofland
Siem Timmermans
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Fay Rotgans
Luna Salm
Benthe Leijtens
Amy Boumans
Fleur Goudriaan
Ajmail Reka
Jens Giesbers
Julian de Rooij
Aurora Stabile
Jules Hensels
Nienke Blom
Lisa Knippels
Jet van der Bron
Quin van der Pluijm
Tess Pols
Lynn Witteveen
Quints Treffers
Levi van der Schans
Renske Nieuwenhuijzen
Sybe Vinkx
Guus van der Bron
Loisse Gorong
Loes Hamers
Duco van Woensel
Cas Timmermans
Florian Verlee
Olaf Bohncke
Viggo van den Broek
Raf Houtman
Sanne Derneden
Sophie Dirksen
Karlijn Schreppers
Fynn Cuthill
Sam Verschure
Jesse Varossieau

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 2017 worden
geïncasseerd. Mocht u geen machtiging

14e jaargang, nummer 4
hebben afgegeven, kunt u het bedrag naar
ons overmaken op rekeningnummer:
NL97RABO 033427388, of alsnog een
machtiging invullen. Informatie hierover
vindt u in bijgaande brief.

Ouder-vertel-gesprekken
Dinsdag 3 oktober en woensdag 4 oktober
hebben de eerste ouder-vertel-gesprekken
plaatsgevonden in de groepen 3 t/m 8. We
zijn hier dit schooljaar mee gestart als pilot.
We hebben veel fijne gesprekken gevoerd
en op deze manier een beter beeld
gekregen van alle kinderen uit onze
groepen. Wat heel vervelend was, dat
sommige ouders zich wel hebben
ingeschreven, maar op de ingeplande tijd
op de avond zelf niet in de groep
verschenen. U kunt zich wel voorstellen dat
dit heeft gezorgd voor heel wat kwartiertjes
wachttijd voor de leerkrachten. Wij willen u
daarom vragen in de toekomst uw geplande
afspraak beter af te stemmen met uw eigen
agenda en die van de leerkrachten.
Alvast bedankt.
Binnenkort zal er een evaluatie
plaatsvinden binnen het team van Villa
Vlinderhof en bij u als ouders, hoe u de
ouder-vertel-gesprekken heeft ervaren en
of er verbeterpunten zijn. Deze evaluatie
zal dan meegenomen worden in de
volgende ronde ouder-vertel-gesprekken.

Workshop coöperatief leren
In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart
met de
invoering van
coöperatieve
werkvormen in
het
lesprogramma.
Coöperatief
Leren is een
aanvulling op
de praktijk van
alledag. Het
vraagt niet een
nieuwe
werkwijze van
de leerkracht
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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
Op 28 september heeft het verbeterteam
een workshop
georganiseerd
voor de
leerkrachten
van Villa
Vlinderhof, dit
om de
werkvormen
eens extra
onder de
aandacht te
brengen, te
oefenen en te
leren van en
met elkaar.

Wegwerkzaamheden rondom Villa
Vlinderhof
Om het regenwater omgeving MolenstraatOudestraat beter af te kunnen voeren en
water op straat te verminderen zal ter
hoogte van de Molen de overstortput
worden vervangen/vergroot. De
aansluitende riolering zal ook worden
vergroot. Daar waar mogelijk zullen wij in
de Oudestraat het riool vervangen door een
sloot.
Gelijktijdig met deze werkzaamheden zullen
enkele verkeerstechnische aanpassingen
uitgevoerd worden. Het plateau op de
kruising Molenstraat-Oudestraat zal

vervangen worden door een punaise. Op de
kruising Oudestraat-Dye Sprancke komt
een plateau en het gedeelte van de
Oudestraat tussen Esdoornlaan en Burg van
Prooijenstrat zal worden ingericht als
fietsstraat.
De firma van Wijlen gaat deze
werkzaamheden voor de gemeente
Waalwijk uitvoeren. In het kader van deze
werkzaamheden zullen ook de
nutsbedrijven kabels en leidingen moeten
gaan verleggen.
De firma Van Wijlen start met zijn
werkzaamheden in week 44.
Vooruitlopend (vanaf week 42) zullen de
nutsbedrijven starten. Definitieve
oplevering werk wordt eind maart 2018
verwacht. Het werkgebied begint bij de
kruising met de Molenstraat en loopt t/m de
kruising met de Burg. van Prooijenstraat.
Tijdens het werk zullen delen van de
Oudestraat, Molenstraat en Burg. van
Prooijenstraat worden afgesloten. Er zal
indien nodig een omleidingsroute worden
ingesteld.
De aannemer probeert de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Maar overlast
helemaal uitsluiten, is helaas niet mogelijk.
Wij vragen daarvoor uw begrip.

Futura
Futura is een organisatie waar we met Villa
Vlinderhof, in het kader van burgerschap,
mee samen werken. Futura biedt
woonruimte aan licht dementerende
ouderen met een zorgbehoefte. Futura
heeft aangegeven, dat er kinderen zijn die
voor overlast zorgen. Denk aan belletje
trekken, steentjes tussen de deur leggen.
Gezien de situatie waarin deze ouderen
wonen, schept dit veel verwarring en
voelen ze zich op bepaalde momenten niet
veilig, en reageren erg onrustig in deze
situaties. Dit gebeurt na schooltijd.
Wij als school zullen hier in de groepen
aandacht aan schenken. Wij vinden het fijn
als u hier ook aandacht aan besteed.

Groepsvoorstellingen groepen 3
Afgelopen week hebben alle groepen 3 een
knallende groepsvoorstelling neergezet ‘op
reis in de kist’. Wij willen van deze
gelegenheid gebruik maken om Leen en
Ester van de Bloemenkamer in Sprang-
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Capelle ontzettend te bedanken voor hun
sponsoring van de mooie bloemen die de
kinderen mochten ontvangen na hun
optreden. BEDANKT!!!

Groep 8 kamp

Het is inmiddels alweer een paar weken
geleden, maar groep 8 heeft een
fantastisch kamp achter de rug. Vier dagen
lang plezier, een hoop ‘foute’
verschijningen, een batterij aan knotsgekke
spellen, overheerlijke maaltijden, weinig
uurtjes slaap, de nodige spanning in het
bos, urenlang vertier in het water en op de
fiets, kortom een week om nooit meer te
vergeten! En dat terwijl we niet het
allerbeste weer hadden… Wat een kanjers,
die van de groep 8 academy!

Update meer en hoogbegaafdheid
Vanaf week 36 is het Villawerk buiten de
groep opgestart.
De groepen 3 en 4 wertken de afgelopen
periode aan het thema “Oerwoud”. Dit
thema is nu afgerond. Na de herfstvakantie
gaan de leerlingen werken aan “leren leren”
aan de hand van een eigen gekozen
onderwerp.
De groepen 5 t/m 7 werken aan het maken
van een stappenplan volgens Tasc met als
einddoel het ontwikkelen van een spel
volgens de Taxonomie van Bloom en de
meervoudige intelligenties van Gardner.
Daarnaast werken de leerlingen aan hun
eigen leerdoel met behulp van de
leerdoelen en vaardigheden vanuit het SLO
(informatiepunt onderwijs en
talentontwikkeling)
Het team heeft voorlichting gehad over een
specifiek onderwerp rondom begaafdheid.
Bij de groepen 1 en 2 ging dit over de
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters en het
signaleringsmodel Digitaal

Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
(DHH).
Bij de groepen 5 t/m 8 ging dit over het
inzetten van het routeboekje (compacten)
en Villawerk (verrijken) in de groep.
Vanuit Villa Vlinderhof zijn er drie nieuwe
leerlingen aangemeld en aangenomen bij
de bovenschoolse plusklas. Zij gaan na de
herfstvakantie starten.
Er zal een derde locatie starten na de
herfstvakantie op OBS de Touwladder.
Leerlingen van Villa Vlinderhof zullen naar
OBS de Krullevaar of OBS de Touwladder
gaan voor de plusklas. De indelingen zijn
inmiddels gemaakt en bekend bij de
betrokken personen.

5 oktober stakingsdag
Donderdag 5 oktober was de landelijke
stakingsdag van het Primair Onderwijs. U
hebt gemerkt dat wij daar ook aan
meegedaan hebben.
We hebben gestaakt voor meer handen in
de klas, werkdrukvermindering, kleinere
klassen en een salarisverbetering.
Vanuit Villa Vlinderhof is er een
afvaardiging naar Het Zuiderpark in Den
Haag gegaan. Daar bleek dat we niet alleen
waren: er werd geschat dat we met 60.000
leerkrachten aanwezig waren. In het land

werd ook op andere plaatsen nog actie
gevoerd. In totaal hebben ruim 70.000
leerkrachten gestaakt. Een record is
gevestigd! Het was een nuttige dag met
een goed programma.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 3 november 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Fijne herfstvakantie!!
Maandag 23 oktober beginnen we weer
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