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Welkom op school
Stergroep Ceres Brouwer
1-2A Siem van Haandel
1-2D Yazan Hadla
1-2E Zoë Kooijmans
1-2F Mia van der Linden
6B Ajmal Reka
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Lauren van Leeuwen
Daan Span
Xander Beekmans
Noud Brands
Elise van Hoof
Dio Nagessar
Niek Hoefnagel
Maud Schilders
Joëlle de Haas
Nanne Verschuren
Daantje van der Bron
Jordy Vos
Milan van der Wouw
Senna van Dijk
Emma Luimes
Roos van der Meeren
Kirsty Snijders
Nienke van Rooij
Luca van Woensel

Kerstbomenactie geslaagd!
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het vervullen van alle mooie wensen
uit de kerstwensbomen.
We hebben samen 140 wensen in vervulling
laten gaan, super fijn!
Dankzij u en de bijdrage van Ladies Circle,
was dit een zeer geslaagde actie.

Kerst 2016!
Het is alweer een paar weken geleden,
maar we kunnen terugkijken op een geslaagd kerstfeest.
Er waren weer veel lekkere hapjes gemaakt, bedankt hiervoor!
Ook zagen alle kinderen er heel mooi en
feestelijk uit.
Verder hebben we in de groepen 1 t/m 4
genoten van de mooie optredens en het
dansen in de bovenbouw tijdens het gala.
Graag willen wij Jeffrem Schapendonk bedanken voor de heerlijke worstenbroodjes
en kaasbroodjes. Ook Marianne heel erg
bedankt voor jouw rol als kerstvrouw. En
tot slot DJ Boudewijn voor het draaien tijdens het gala.

Plusklas Bravoo
Onze Stichting start per februari 2017 drie
plusklassen in de gemeente Waalwijk, Dongen en Kaatsheuevl.
De Plusklassen zijn opgericht voor hoogbegaafde kinderen uit groep 5 tot en met 8,
voor wie de extra aandacht op de eigen
school niet voldoende is. Dit is een dagdeel
per week.
Scholen kunnen een aanvraag voor plaatsing van een leerling indienen bij de
Deskundige Bevoegd Gezag (DBG) van
Stichting Bravoo. Een kleine commissie
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(DBG en leerkracht Plusklas) zal bepalen of
de aanvraag gehonoreerd kan
worden. Voor de leerlingen waarbij ook
sprake is van specifieke problematiek of
gedragsproblematiek wordt per individu bekeken of het passend is aan te sluiten
in de Plusklas. Dit gebeurt eventueel in
overleg met een externe deskundige.
In elke Plusklas worden maximaal 15 leerlingen toegelaten. De commissie bepaalt
eveneens wanneer een leerling uit de Plusklas terugstroomt naar de eigen school. Dit
gebeurt na zorgvuldig overleg met alle betrokkenen. De eigen leerkracht en Intern
begeleider is uw contactpersoon in deze
procedure. De folder wordt als bijlage meegestuurd. Op school zijn ze verkrijgbaar via
de IB-er.

Gevonden voorwerpen
Momenteel liggen er veel spullen in de doos
"gevonden voorwerpen". Op de 1 ste verdieping bij de liftdeur staat een doos en beneden bij de hoofdingang staat een kist.
Bent u iets kwijt kijk dan gerust of er
n kledingstuk/schoenen/beker van uw
kind(eren) erin ligt.

Mikz en TSO
In de vorige nieuwsbrief stond een bericht
van de TSO i.v.m. het zoeken van nieuwe
vrijwilligers.
Helaas, stond hierbij het verkeerde emailadres. Er stond mikz.villav@gmail.nl het
moet zijn mikz.villav@gmail.com.
Heb je je dus opgegeven en nog geen reactie gehad, stuur dan nog even een mailtje.
Sorry voor het ongemak.

Mikz en Samenwerking met school
De BSO werkt intensief samen met de basisschool. Hierdoor ontstaat een eenduidige
omgeving voor (jonge) kinderen met als
gevolg dat zij zich geborgen voelen in het
kindcentrum.
BSO en school hebben regelmatig overleg
om de aansluiting school – BSO te versterken. Dit geldt ook voor de tussen schoolse
opvang. We willen bekijken op welke wijze
de samenwerking nog meer kunnen versterken, zodat er steeds meer sprake is een
doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen.

FST Waalwijk 14 januari
Op zaterdag 14-01 organiseert FST de grote mini-Badminton inloop tussen 08.45 en
10.15 uur in sporthal de Zeine Olpympiaweg in Waalwijk. Vanaf dat moment wordt
gestart met een hele nieuwe groep badminton voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. Onder
begeleiding van 1 trainer per 4 kinderen
zullen de kinderen al spelenderwijs werken
aan de ontwikkeling van hun motoriek, zowel lopen en bewegen als de slagbeweging.
FTS beschikt over minirackets. Zelf binnensportschoenen en kleding meenemen.
Voor meer info:
www.fstwaalwijk.nl

Buurthuis Vrijhoeve
Hierbij de kinderactiviteiten in buurthuis
Vrijhoeve.
De disco's staan gepland op
13 - 1
24 - 2.
24 - 3.
21 - 4.
19 - 5.
Entree € 1,50.
Drinken, snoep en chips kunnen aan de
kinderbar gekocht worden.
Tijd: 18.30 tot 20.30 uur.
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
De deur is tijdens de disco gesloten.
Kinderbingo met plaatjes
Dinsdagmiddag 24 januari.
15.30 tot 17.00 uur
Entree €2,50 incl glaasje drinken.
Voor kinderen van groep 1 t/m 6
Is alleen voor kinderen, er zijn vrijwilligers
aanwezig om te helpen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 27 januari 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend!
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