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Inlooptijd ochtend Villa Vlinderhof
Al een tijdje lopen we er tegenaan dat voor
leerlingen de inlooptijd in de ochtend erg
lang duurt.
Dat geeft de nodige onrust bij het beginnen
van de schooldag.
Daarom hebben wij met het team besloten
dat met ingang van maandag 13
november 2017 de inlooptijd van de hele
school, in de ochtend verkort wordt met 5
minuten. De schooldeuren zullen vanaf die
dag om 8.20 uur opengaan.

14e jaargang, nummer 5
Werkgroep leerling regulatie Villa
Vlinderhof.
Naar aanleiding van de grote
leerlingeninstroom op Villa Vlinderhof in
samenhang met het ruimtegebrek waar we
nu mee kampen, is er een werkgroep
geformeerd. De werkgroep bestaat uit:
Ruud van Hamont (ouder MR), Kevin
Janssen (leerkracht MR), Marielle
Vercammen (directie), Melanie de Kort (MTlid), Linda van Beek (MT-lid) en Sheila Boor
(leerkracht).
In de werkgroep worden de kaders rondom
de aanmeldprocedure op Villa Vlinderhof
opgesteld en uitgewerkt. Dit beleid wordt
op bestuursniveau vastgesteld.
Als werkgroep zijn we maandagavond 30
oktober voor de eerste keer bij elkaar
gekomen om te bekijken welke stappen we
moeten ondernemen met het oog op de
leerlingen aanvoer die nog gaat komen.
Ons streven is om voor de kerstvakantie
een inloopavond te organiseren waarbij
informatie gegeven wordt over de
aanmeldprocedure op Villa Vlinderhof.
Binnenkort ontvangt u een poll via
schoudercom, waarin wij willen
inventariseren hoeveel broertjes en/of
zusjes er in de komende jaren aangemeld
gaan worden. Dit zal ons een beter beeld
geven van de te verwachten nieuwe
leerlingaantallen.

Ziekmelden/absentie leerlingen
Alle ziekmeldingen, bezoeken aan dokter
e.d. worden doorgegeven aan de
leerkracht(en) via Schoudercom. Kunt u er
als ouders/verzorgers op letten dat dit
gebeurt op de volgende manier:
Op een desktop: linksboven klikken op
‘menu’ en dan op ‘afwezigheid melden’
Met de app: via de button ‘afwezigheid
melden’
Wij verzoeken u deze manier van afmelden
te gebruiken
en niet de
leerkrachten een mail te sturen in
Schoudercom. De verzuimregistratie wordt
hierdoor voor ons veel duidelijker en
overzichtelijker. Alvast bedankt!

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Jaarverslag 2016-2017
Na ieder schooljaar wordt er een
jaarverslag gemaakt waarin we beschrijven
wat we op school allemaal besproken en
aangepakt hebben. Het jaarverslag van
vorig schooljaar (2016 – 2017) wordt op
SchouderCom geplaatst en is voor alle
ouders van Villa Vlinderhof ter inzage.

MR vergadering 2
Maandag 31 oktober hebben de leden van
de MR de tweede MR-vergadering van het
jaar gehad. De notulen van de vorige keer
zijn goedgekeurd. Het onderdeel
'huisvesting/leerlingengroei' is verder
besproken en hierover zal in de
nabije toekomst meer gedeeld worden.
Marijke Doevendans en Benjamin Bultje
vertegenwoordigen Villa Vlinderhof in de
GMR en hebben onlangs de eerste
bijeenkomst gehad. Op woensdag 2
november hebben Kjeld Vinkx, Ilona
Westerlaken en Kevin Janssen de MR-start
cursus gevolgd in Tilburg. Een interessante
training waarmee zij in de toekomst weer
hun voordelen uit halen.

Social Media
Van 17 t/m 24 november is het weer Social
media week. In deze week staan we stil bij
de gevaren en mogelijkheden die social
media ons te bieden heeft. Wat gaan we die
week allemaal doen?
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
bewustwording. Groep 1-2 gaat vooral het
gebruik van de computer oefenen. Hoe
werkt een muis, hoe zet ik de computer aan
en hoe sluit ik hem af. In de groepen 3 en
4 gaan we wat verder en gaan we bekijken
wat internet is en wat je daar allemaal mee
kunt. In de groepen 5 t/m 8 zijn er lessen
mediawijsheid opgesteld waarmee aan de
slag gegaan wordt in de klas. De groepen
7 en 8 gaan ook nog aan de slag met een
online game: Mediamasters.
Op deze manier leren de kinderen meer
over de kansen en de gevaren die de media
bieden. Kijk de trailer voor een duidelijk
beeld van de bedoeling en inhoud van

mediamaster.
https://www.mediamasters.nl/

Sinterklaas
Nog een paar nachtjes slapen dan is
Sinterklaas weer in het land. Op zaterdag
18 november komt hij aan met zijn
pakjesboot in Dokkum. Net als vorig jaar
volgen we op Villa Vlinderhof weer de
gebeurtenissen uit het Sinterklaasjournaal
op de voet. Daar zijn we de komende tijd
weer druk mee bezig. Op maandag 13
november gaat het Sinterklaasjournaal
weer van start (18.00 uur op Zapp) en
kijken we het Sinterklaasjournaal ook in de
klas. Op de site
www.sinterklaasjournaal.nl is vanaf
begin november veel leuks te vinden.
Sinterklaas brengt op dinsdag 5
december 2017 een bezoek aan de Villa.

Zwembad, de Vennen in Dongen
Via deze weg willen wij zwembad de
Vennen in Dongen ontzettend bedanken
voor het heerlijke ijsje, de chips en de
frietjes die wij hebben mogen ontvangen
tijdens ons kamp met groep 8. Na een
heerlijke duik in jullie zwembad was deze
enorme traktatie meer dan welkom.
SUPER BEDANKT
namens alle
leerlingen van
groep 8, OR en
personeel van Villa Vlinderhof.

Bedankt
Wij willen Angela Leijtens (ouder van
Benthe, groep 3a) heel erg BEDANKEN
voor de mooie boeken die we hebben
gekregen voor in de Villatheek.

Studiedag dinsdag 14 november
Dinsdag 14 november hebben wij een
studiedag met alle collega’s van Stichting
Bravoo. De leerlingen van Villa Vlinderhof
zijn de hele dag vrij.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 17 november 2017
Fijn weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

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

