Vrijdag 16 december 2016
Welkom op school
1-2E Thijs Goudriaan
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Donna Groenewoud
Eva Beerens
Pijke Broeks
Jelte van der Schans
Jelte Lens
Jule van der Velden
Teuntje van der Velden
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
Caithlyn Schalken
Lynn Schapendonk
Evy van Laarhoven
Indy van laarhoven
Esmée Maes
Lies Hoffmann
Thije Vinkx
Linn Akkermans
Lani Gerards
Moos Zandwijk

Directie
Tot de kerstvakantie werkt Mariëlle Vercammen voornamelijk vanuit huis.
Heeft u vragen of zijn er zaken waar u tegenaan loopt kunt u zich ook melden bij
Melanie de Kort (bovenbouw coördinator
Saskia Jansen (middenbouwcoördinator).
Verkeer:
Wij dringend op zoek naar ouders die onze
verkeers-werkgroep willen versterken.
Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar
op school. Dit is altijd op een donderdagmiddag vanaf 15.00 uur. In deze vergaderingen komen verschillende onderwerpen
van verkeer aan bod. Als het u iets lijkt om

13e jaargang, nummer 8
lid te worden van onze werkgroep, laat het
dan weten aan Juf Leonie lprinse@villavlinderhof.nl of aan Meneer Benjamin bbultje@villavlinderhof.nl

Let op!! In deze periode wordt er in onze
buurt extra gecontroleerd door de politie op
fietsverlichting. Zorg dat uw kind veilig is in
het verkeer en check de fietsverlichting.
MR vergadering 12 december
Tijdens de MR vergadering van maandag 12
december hebben we kritisch gekeken naar
ons huishoudelijk regelement. We hebben
daar aanpassingen in gedaan en we maakten hem compleet met enkele aanvullingen.
We hebben gesproken over de MR documenten, hoe die openbaar te maken via
SchouderCom naar ouders. U kunt dan
denken aan de jaarplanning met onderwerpen en vergaderdata. Ook de agenda’s zullen daarop toonbaar worden voor ouders.
We gaan bekijken hoe we een ‘wie zijn wij’
pagina kunnen maken op SchouderCom.
Hierop zullen we de leden van de MR voorstellen zodat iedere ouder weet waar hij of
zijn kan aankloppen met zaken die in de MR
vergaderingen kunnen worden ingebracht.
Er is een presentatie gemaakt voor het hele
team over de MR. Wat houdt de MR precies
in. Wat wordt er allemaal besproken. Hoe
breng je een onderwerp in. De presentatie
zal op dinsdag 10 januari getoond worden
in een teamvergadering.
We hebben een stemming gedaan over de
begroting van de OR. Hierover zal de OR u
binnenkort meer vertellen.
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Sinterklaasfeest op Villa Vlinderhof
We willen iedereen die een bijdrage hebben
geleverd aan het feest van sinterklaas bedanken voor jullie inzet. De kinderen hebben een geweldige dag gehad.

TSO
Mijn naam is Dymphie Ansems Heuer.
M.i.v. november ben ik de coördinator van
de TSO bij Villa Vlinderhof .Ik ben al heel
wat jaren werkzaam bij Mikz en zijn voorlopers. Ik ben ook werkzaam op de BSO
op Villa Vlinderhof . Indien u vragen heeft
kunt u altijd even langslopen.
De TSO wordt verzorgt door Mikz. Aanmelden voor de TSO kunt u doen via
klant@mikz.nl. Als u uw kind aangemeld
heeft krijgt u een inlogcode. Steeds meer
ouders maken gebruik van de inlogcode om
via het ouderportaal hun kind aan/af te
melden. Toch zijn er nog steeds enkele ouders die dit vergeten. Ouders bent u er alstublieft alert op dat u uw kind altijd aan /af
meldt indien u afwijkt van de vaste opvang
dagen.
De afgelopen maanden was er een discussie omtrent het telefoongebruik van de kinderen in de bovenbouw. School heeft besloten dat de telefoon om half 9 uitgaat en
pas om 15.00 weer aan. Ook tijdens de
TSO volgen wij deze regel.
Voor het goed organiseren van de TSO
hebben we voldoende vrijwilligers nodig.
Momenteel zijn we dan ook op zoek naar
vrijwilligers voor de invalpool. Vindt u het
leuk om onze vaste groep vrijwilligers te
komen versterken laat het mij dan aub weten via het volgende mail adres:
mikz.villav@gmail.nl. vermeldt erbij dat
het om de TSO gaat. Natuurlijk kunnen
ook opa, oma, buurvrouw en anderen vrijwilliger worden.

Belangrijke uitgangspunten zijn:
1. Spelen en leren met andere kinderen: Het overblijven vindt plaats
in een groep. Kinderen kunnen tijden het eten een praatje maken met
elkaar. Na het eten kunnen ze samen met andere kinderen buiten of
binnen spelen. We gaan ervan uit
dat de ouders samen met hun kind
de beste inschatting kunnen maken
van wat een kind aan voeding nodig
heeft. Boterhammen die toch niet
gegeten worden, mogen de kinderen
in hun trommeltje mee terug nemen, zodat de ouders thuis zicht
blijven houden op het eetpatroon
van het kind.
2. Motiverende begeleiding: Kinderen voelen zich betrokken en
(emotioneel) veilig, zij kunnen hun
verhaal kwijt en eten in hun eigen
tempo een boterham. Het belang
van het kind staat centraal; ook tijdens het overblijven is er bij de leiding aandacht voor belangrijke aspecten zoals zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale vaardigheden.
3. Verblijven in een uitdagende
omgeving: Het overblijven vindt
plaats in de vrije tijd van kinderen;
keuzevrijheid staat voorop. Er zijn
speelmaterialen aanwezig afgestemd
op de leeftijd van kinderen. De kinderen kunnen kiezen om zelf te spelen of om mee te doen met een bewegingsactiviteit. Zij worden betrokken bij deze activiteit, maar deelname wordt niet opgelegd.
Ik wens u allen fijne feestdagen en alle
goeds voor 2017.
Groetjes Dymphie
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Belangstellenden kinderen kunnen zich inschrijven via de gemeentelijke sportsite:
WaalwijkSportief. De inschrijving per dagdeel stopt als het maximale aantal deelnemers is bereikt.
Op WaalwijkSportief.nl vind je kennismakingsactiviteiten van sportverenigingen en
sportaanbieders in de gemeente Waalwijk.
Via WaalwijkSportief kun je direct inschrijven om deel te nemen aan een sportactiviteit.
Kom in de Kerstvakantie naar de KickOff Sport na School en maak kennis
met tien sporten.
Leerlingen van het basisonderwijs hoeven
zich in de Kerstvakantie op donderdag 5 januari niet te vervelen. Zij kunnen dan kennismaken met maar liefst tien verschillende
sporten op de ‘Kick Off Sport na School’ dat
het buurtsportcoach team Waalwijk in samenwerking met waalwijkse sportverenigingen organiseert.
Ochtend en middagprogramma voor
verschillende leeftijden.
Dit sportevenement wordt van 8.30 uur tot
16.15 uur gehouden in Sporthal de Slagen,
de Gaard 2 in Waalwijk en is bedoeld voor
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van de
basisscholen. Het bestaat uit een ochtend-en middagprogramma. Het ochtend is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 3 – 4
– 5 en ’s middags zijn de sportactiviteiten
afgestemd op de kinderen uit de groepen 6
– 7 – 8. Deelname aan dir evenement is
gratis, maar belangstellenden moeten zich
vooraf inschrijven.

Inschrijven via WaalwijkSportief gaat
als volgt:
Ga naar www.waalwijksportief.nl Klik aan
de rechter bovenkant op ‘inloggen’.
Heb je al een account. Log dan in met je
emailadres en wachtwoord.
Heb je nog geen account? Meld je dan eerst
aan. Klik op de blauwe balk ‘aanmelden als
deelnemer’. Vul de gevraagde gegevens in
en volg verder de instructies op de site.
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 van sportverenigingen.

Vrijdag 23 december begint voor alle
kinderen de kerstvakantie!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 13 januari 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend!

Deelnemende verenigingen.
De volgende sportverenigingen hebben hun
medewerking toegezegd aan dit grote
sportevenement: Gymnastiekvereniging
Gymnia, Circusschool Pinilotta, Tafeltennisvereniging Waalwijk, Hockeyclub Waalwijk,
Judovereniging Asahi, Tennisclub Raoktum,
Karate-do academie Itosu, Handbalvereniging Tachos, Badmintonclub FST en Voetbalvereniging NEO’25.
Vooraf inschrijven.
Er is plaats voor totaal 240 kinderen. Verdeeld in 120 ’s ochtends en 120 ’s middags.
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