Vrijdag 02 december 2016
Welkom op school
1-2B Livia Lopes
1-2C Liv v/d Heijden en Kirsty Snijders
1-2F Pip Zandwijk en Daan Klijn

Jarigen
03-12
03-12
03-12
04-12
04-12
04-12
05-12
05-12
06-12
07-12
07-12
11-12
11-12
13-12
14-12

Yasmine van Irsel
Iris Kuijpers
Senna Legius
Luuk van Loon
Ollie van de Laar
Feele Sopamena
Eine Goudswaard
Isa Kuijpers
Gijs van den Bogaert
Frederique Peters
Jayden Roos
Carlijn Donders
Jeneal Lammers
Julia Willemsen
Mathtijn van Housselt

MR jaarverslag

13e jaargang, nummer 7
Het cadeautje kunt u dan ingepakt inleveren op school in de manden die bij de
kerstboom staan. Gelieve het kaartje waarop de wensen staan op het cadeau plakken
zodat wij het juiste cadeautje bij het juiste
kind kunnen bezorgen.
Deze kerstactie zal van start gaan op
woensdag 7 december en sluit op vrijdag
16 december. De uiterlijke inleverdatum
voor de cadeautjes is dus vrijdag 16 december!!
Wij hopen met kerst alle kinderen van de
voedselbank Loon op Zand en Drunen te
kunnen verrassen met prachtige ingepakte
cadeaus. Gebruikt speelgoed dat “zo goed
als nieuw” is, mag natuurlijk ook.
Wij hopen dat u samen met uw kind(eren)
veel plezier beleeft aan het vervullen van
de wens(en)!Wij willen u via deze weg alvast bedanken voor uw medewerking.

Het jaarverslag van de MR zit als bijlage bij
deze nieuwsbrief.

Kerstactie ‘Voor kinderen, door
kinderen’

Ladies’ Circle De Leest

Via deze weg willen we u informeren over
de kerstactie voor de Voedselbank Loon op
Zand en Drunen.

Naambord
Kindcentrum Villa Vlinderhof

Ladies’ Circle De Leest organiseert dit jaar
in samenwerking met basisschool Villa Vlinderhof een kerstactie voor kinderen van gezinnen die op de steun van de Voedselbank
Loon op Zand en Drunen aangewezen zijn.

Aan het gebouw wordt binnenkort het
naambord van Kindcentrum Villa Vlinderhof
geplaatst. Zie hieronder de foto hoe dit eruit gaat zien.

Wij hebben aan deze kinderen (0 tot 18
jaar) gevraagd 3 cadeauwensen van max. €
10,00 per cadeau aan ons door te geven.
Deze wensen hangen wij aan zelfgemaakte
kerstversieringen die in de kerstboom op
Villa Vlinderhof komen te hangen.
De bomen staan in de centrale hal en op de
1e verdieping bij de balie van de conciërge
Leonie.
U kunt samen met uw kind een van deze
wensen uit de boom halen (wensen zijn
zichtbaar op het kaartje) en een of meerdere van deze wensen in vervulling laten
gaan.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Kerstprogramma OB en MB (gr 1-4)
Donderdagavond 22 december worden
alle kinderen van groep 1 t/m 4 om uiterlijk
17.30 uur in hun eigen klas verwacht. De
deuren zullen om 17:15 uur opengaan. We
gaan met elkaar genieten van een heerlijk
kerstdiner. Wilt u eraan denken om uw kind
een bord, beker en bestek mee te geven bij voorkeur plastic en in een tas. Het
bord, beker en bestek graag voorzien met
naam.
Naast het kerstdiner gaan we in de gymzaal
kijken naar optredens uitgevoerd door de
kinderen van groep 1 t/m 4. We sluiten af
in de klas waarna de kinderen om 19:30
uur opgehaald kunnen worden. De groepen
1-2 verzamelen buiten voor het raam van
hun klaslokaal. De groepen 3 en 4 komen
langs de gebruikelijke uitgang naar buiten
gelopen.
De groepen 1-2 hoeven niet te eten van te
voren! Zij gaan eerst gezamenlijk genieten
van een gezellig, sfeervol kerstdiner. Daarna is er nog een gezellig open podium.
De groepen 3-4 mogen iets kleins thuis
eten van te voren! Zij gaan eerst gezellig
kijken en meedoen aan het open podium en
daarna genieten van het gezamenlijke, gezellige en sfeervolle kerstdiner.

Kerstprogramma BB (gr 5 - 8)
Donderdagavond 22 december worden
alle kinderen van groep 5 t/m 8 om uiterlijk
17.30 uur in hun eigen klas verwacht. De
deuren zullen om 17:15 uur opengaan. We
gaan met elkaar genieten van een heerlijk
kerstdiner. Wilt u eraan denken om uw kind
een bord, beker en bestek mee te geven bij voorkeur plastic en in een tas. Het
bord, beker en bestek graag voorzien met
naam.
Iedereen gaat via het dak naar binnen.
Ouders mogen mee het dak oplopen, maar
niet naar binnen de school in. Deze avond

hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 ook
een kerstgala.
De groepen 5-6 hoeven niet te eten van te
voren! Zij gaan eerst gezamenlijk genieten
van een gezellig, sfeervol kerstdiner. Daarna is er nog een gezellig kerstgala!
De groepen 7-8 mogen iets kleins thuis
eten van te voren! Zij gaan eerst gezellig
dansen op het kerstgala en daarna genieten
van het gezamenlijke, gezellige en sfeervolle kerstdiner.
Om 19.30 uur worden de kinderen door
de leerkrachten naar buiten gebracht.
Alle kinderen komen bij dezelfde uitgang
uit, als bij een normale schooldag. De ouders komen bij het ophalen niet naar boven.
Het is de bedoeling dat de leerlingen feestelijk gekleed komen; met mooie jurken,
chique haren, stropdas en strikjes, glitter
en glamour!!! Er is een prijs voor koning en
de koningin van het gala. We kijken daarbij
niet alleen naar kleding, maar ook zeker
naar het gedrag van de kinderen tijdens het
diner en gala!
Voor alle groepen volgt er dinsdag 6
december een mail en een inschrijflijst
via Schoudercom waarop u zich kunt
inschrijven om hapjes te maken.

Reminder: Vrijdag 9 december 19.00 uur
lampionnenoptocht vanaf “druppels” Villa
Vlinderhof naar Basilica. De leerlingen van
groep 1 t/m 4 hebben vandaag een kleurplaat meegekregen.
Vrijdag 23 december begint voor alle
kinderen de kerstvakantie!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 16 december 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend!

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

