Vrijdag 02-06-2017
Welkom op school
Mees Berghuis, Jolee van Delft, Lucas
van Delft, Suus Brands, Lyvano Roos,
Floris van Eggelen, Kalle Broeks en
Lynn Verwegen.
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Lisa Galotta
Nova Galotta
Femke van Loon
Demi Akkermans
Finn Doremans
Sem van Gulik
Noah Heinen
Yigit Dipcin
Liv Schmidt
Renzo van den Broek
Elle Timmermans
Carlijn Kivits
Nina van der Sangen
Julia van Nieuwstadt
Mirte Volbeda
Joep Verduin
Wiep Moonen

MR-vergadering 6
Maandag 22 mei is er in MR6 gesproken
over de stand van zaken met betrekking tot
de tweede locatie. De MR staat hierin achter het besluit van de school over de plaatsing van groep 8. De MR zal het komende
jaar de huisvesting van Villa Vlinderhof en
de leerlingengroei als vast punt op de
agenda hebben staan, om het verdere proces mee te bekijken.
De lopende zaken binnen de verschillende
verbeterteams zijn besproken, zoals een
proefperiode voor de methode ‘Groove me’
voor Engels.
Er is gesproken over de aanmeldingen vanuit het team en de ouders voor de MRgeleding voor het nieuwe schooljaar en de
bijbehorende verkiezingen. In verband met
de grote van Villa Vlinderhof is er gekozen
voor 5 ouders en 5 teamleden in de MR
voor het komende schooljaar.
Tot slot heeft de werkgroep ‘andere tijden’
een update gegeven over de mogelijkheden.

Op donderdagavond 13 juli staat onze
jaarlijkse vossenjacht weer gepland.
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema
'Circus'.
De vossenjacht wordt gehouden in de wijk
bij school 'De Bibliotheek'.
De vossenjacht is van 17:45 uur tot
19:15 uur.
Dit jaar is er voor gekozen om niet met de
kinderen op school te eten voorafgaand
aan de vossenjacht. De kinderen eten
dus thuis. Wel krijgen de kinderen tijdens
de vossenjacht meerdere kleinere traktaties.
Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders,
opa's, oma's, familieleden, vrienden en andere belangstellende die zin en tijd hebben
om onze vossenjacht tot een groot succes
te maken.
Voor onze vossenjacht zijn we op zoek
naar:
- Vossen.
- Begeleiders groep 1 t/m 4
- Plashuizen (Wij zijn op zoek naar huizen
in de betreffende wijk waar kinderen tijdens
de vossenjacht naar de toilet mogen).
Via Schoudercom is een vragenlijst gestuurd om jezelf op te geven voor de vossenjacht.
Wij hopen op veel reacties!

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Kinderuniversiteit
Omdat je al eens eerder een les hebt gevolgd bij de Kinderuniversiteit, attenderen
we je er graag op dat woensdagmiddag 7
juni het laatste college van dit schooljaar
staat gepland in de aula van Tilburg University. Je kunt je hiervoor vanaf nu aanmelden.

Bericht van de Bieb: werkstuk of
spreekbeurt

Het college is voor alle kinderen uit groep 6
t/m 8 van de basisschool. Professor Alkeline
van Lenning neemt je samen met David
Janssens (docent) mee naar haar onderzoeksgebied. De titel van het college is ‘De
pestkop en het publiek’ (het verhaal achter
pesten). Het belooft weer een heel leerzaam en leuk college te worden!
De toegang is gratis en natuurlijk zijn ouders/begeleiders van harte welkom.
Locatie en tijd: van 15.00 – 16.00u in de
aula van Tilburg University.
Meer informatie (en aanmelden):
www.tilburguniversity.edu/kinderuniv
ersiteit
Zien we je binnenkort weer bij de Kinderuniversiteit?

Hockey DES
Het is al weer een jaar gelden maar ook dit
seizoen willen we vanuit M.H.C. DES de
hockeysport extra onder de aandacht brengen bij jongens.
Dit gaan we doen door een event te organiseren op tweede Pinksterdag, 05 juni. Tijdens dit event, wat alleen toegankelijk is
voor jongens/mannen, organiseren we diverse leuke activiteiten rondom de hockeysport waarbij er ook een moment is waarbij
vaders of opa's mee kunnen doen.
Van 10:00u tot 12:30u zijn de jongens tot
en met 12 jaar aan de beurt en 's-middags
van 13:30u de jongens van 13 jaar en ouder.
Ben je ook van de partij? Mail dan naar
communicatie@hockeydes.nl
Adres:
Sportpark Eikendijk 25
Kaatsheuvel

Zoek je betrouwbare informatie voor je
werkstuk of spreekbeurt? Op de site van de
bibliotheek hebben we speciaal voor jou
boeken, filmpjes en websites bij elkaar gezocht. Ieder onderwerp is er voor groep
5/6, groep 7/8 en klas 1/2. Dus altijd informatie die bij jou past! Kijk op:
www.bibliotheek.nl/werkstuk
Meer dan 300 onderwerpen!
De onderwerpen zijn verdeeld over 11 verschillende thema's: De aarde | Landen &
Steden | Planten & Dieren | De mens | Geschiedenis | Kunst & Cultuur | Levensbeschouwing | De samenleving | Sport & Vrije
tijd | Techniek & Wetenschap | Eten &
Drinken.
Een leuke animatie bij je spreekbeurt? Bij
deze thema’s hebben we ook meer dan 100
animatiefilmpjes! Kijk hier maar eens:
www.bibliotheek.nl/animaties

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
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