Vrijdag 15 september 2017
Welkom op school
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Vicor de Paula Kleer
Siem Biekens
Bart Verduin
Vayenne Kock

Jarigen
16-09 Maud van Willigen
16-09 Tim van Haandel
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Sil Verschure
Ties Rombouts
Romy Kusten
Nuur Al Ahmed
Eva Speekenbrink
Sjors van Cromvoirt
Liz van der Vet
Luca Janse
Nina Snoeren
Sofie van de Louw
Roosmarijn Blom
Ravy van Laarhoven
Tatum Verhagen
Tosia Blicharz
Robin Staps
Brent van Zelst

Even Voorstellen
Het team van Villa Vlinderhof heeft een paar bekende en onbekende gezichten erbij gekregen.
Kiek Wijtenburg (groep 1-2 E)
Ik ben Kiek Wijtenburg en
ik ben 24 jaar. Ik woon bij
mijn ouders in Kaatsheuvel.
Dit is mijn eerste jaar op
Villa Vlinderhof. Ik ben afgelopen
zomer
afgestudeerd en ontzettend blij dat
ik direct op Villa Vlinderhof
mag beginnen.
Ik ben eigenlijk de hele
week op de Villa te vinden.
Op maandag vervang ik leerkrachten die een
compensatie dag hebben. Op dinsdag ga ik gymlessen geven, zodat ik daar ook mijn diploma
voor haal.
Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik in
groep 1/2 E. Samen met juffrouw Judith en de
kinderen uit groep 1/2 E gaan we er een heel
leuk schooljaar van maken. Ik heb er ontzettend
veel zin in!
Pauline van der Kolk (groep 4A en 4B)
Ik ben juffrouw Pauline en ben afgelopen april
gestart in de instroomgroep.
Dit schooljaar werk ik in maandag in groep
4A en woensdag tot en met vrijdag in groep 4B.

14e jaargang, nummer 2
Na de herfstvakantie werk ik
op donderdag en vrijdag in
groep 4B.
Op dinsdag werk ik o.a. in
verschillende groepen wanneer collega’s compensatieverlof hebben.
Ik woon in Tilburg en heb
drie
kinderen,
Danique,
Maxime en Julien. In mijn
vrije tijd ga ik graag winkelen, lees ik een spannend
boek of ga ik sporten.
Heb er veel zin in om er een leuk schooljaar van
te maken!
Catharina Oor (vervangt Sasja in groep 5A)
Werken met kinderen is voor mij het leukste
werk dat er is. Door de jaren heen heb ik heel
wat ervaring mogen op doen in alle groepen van
het basisonderwijs. Mijn uitdaging is vooral dat
elke leerling met plezier en zelfvertrouwen naar
school komt en een nieuwsgierige, zelfstandige,
zelfverantwoordelijke houding ontwikkelt; al zijn
of haar mogelijkheden leert kennen. Ik ben in
januari 2016 vanuit Friesland naar Brabant verhuisd, waardoor mijn werk nu uit invallen bestaat. Doordat ik op verschillende scholen kom,
met veel verschillende collega’s samenwerk, met
verschillende methodieken kennis maak en veel
verschillende leerlingen ontmoet, is het invalwerk heel leerzaam. Op Villa Vlinderhof werk ik
op donderdag en vrijdag tot aan de Kerstvakantie in groep 5A. Misschien zult u mij ook nog in
andere groep tegenkomen.
Saskia van de Sanden-van Riel (Ambulant
Begeleider)
Ik heb zo’n twintig jaar met veel plezier in het
Speciaal Basisonderwijs in Tilburg gewerkt.
Vanuit die ervaring en kennis (o.a. leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen) uit het speciaal
basisonderwijs hoop ik nu een bijdrage te leveren aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
In opdracht van het samenwerkingsverband ben
ik vanuit expertisecentrum De Kracht werkzaam als ambulant begeleider op Villa Vlinderhof.
Dat houdt in dat ik betrokken ben bij kinderen die wat meer
zorg nodig hebben.
Samen met de intern
begeleiders, kijken we
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naar de onderwijsbehoeften van kinderen. We
proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen.
Mijn taken zijn dan bijvoorbeeld het begeleiden
van de leerkrachten, het observeren in de groepen, maar ook kortdurend een kind begeleiden.
Ik voel me thuis op Villa Vlinderhof.
De mensen die er werken zijn zeer betrokken.
Ze staan open voor de mogelijkheden die passend onderwijs biedt.
Dat is soms zoeken, maar samen nadenken over
mogelijkheden en oplossingen die het beste bij
het kind/de organisatie passen is een mooie
puzzel, waar ik mijn stukje aan kan bijdragen.
Ik zie dat mensen er mee geholpen zijn. Zij
kunnen weer verder. Dat is waar ik het voor
doe. Het kind staat centraal, zit lekkerder in zijn
vel, komt beter tot leren; kortom mooi werk!
Mijn thuissituatie; ik woon samen met mijn man
en twee kinderen van 9 en 10 jaar in Tilburg.
Daar ben ik naast mijn werk druk bezig met
mijn gezinnetje.
Hoofdluis
We constateren dat er al een tijdje meer hoofdluis gesignaleerd wordt op Villa Vlinderhof dan
voorheen. Het blijkt ook een landelijke ontwikkeling te zijn dat te maken heeft met het resistent worden van de hoofdluizen tegen de middeltjes. Bij deze nieuwsbrief een informatieblad
“Wat te doen bij hoofdluis?”
Route door de school
Zoals bij iedereen bekend is heeft iedere
groep(en) een eigen in- en uitgang. Dit is zo georganiseerd omdat we met 22 groepen in het
gebouw zitten. We begrijpen dat wanneer u
meerdere kinderen op school heeft, het verleidelijk is een route binnendoor te nemen. Echter
vragen we u dit niet te doen, dit vanwege het
feit dat de hal een speel-werkplek is voor alle
kleutergroepen. Daarnaast is, wanneer meerdere deuren openstaan, de hal erg tochtgevoelig,
hierdoor kunnen deuren hard dichtwaaien met
alle gevolgen van dien. We vragen uw begrip
hiervoor.

MR vergadering 1
Maandag 4 september heeft de MR bij elkaar
gezeten voor de eerste vergadering van dit
schooljaar. De MR bestaat dit jaar uit 5 ouders
en 5 teamleden. In de eerste vergadering is de
jaarplanner voor het komende schooljaar vastgesteld, is er een update geweest met betrekking tot de stand van zaken binnen de verschillende verbeterteams en is de schoolgids 20172018 door de MR goedgekeurd. Verder hebben
we gesproken over begroting van de MR inclusief de mogelijkheid om een basiscursus Medezeggenschapsraad te volgen. Als vast agenda-

punt is ook de huisvesting/leerlingengroei besproken. De volgende vergadering staat gepland op maandag 23 oktober.

Circusdag groep 3, 4 en stergroep.

De groepen 3, 4 en de stergroep werken op dit
moment aan het thema "circus". Deze wordt afgesloten met een heuse circusdag op school, op
dinsdag 26 september. De leerlingen mogen
die dag verkleed naar school komen.
's Morgens krijgen de leerlingen een optreden
van mensen uit het circus, maar zij gaan ook
zelf oefenen voor een circusact. 's Middags om
13.30 uur gaan we deze opvoeren voor de ouders en de leerlingen van de andere groepen
van de middenbouw in de gymzaal van de
school. De voordeur gaat om 13.15 uur open
en kunt u via de trap in de hal rechtstreeks naar
de gymzaal. In verband met de beperkte ruimte
en de brandveiligheid werken we met toegangsbewijzen. Maximaal 2 per kind. Deze zullen in
de week voorafgaand aan ons optreden aan de
leerlingen worden meegegeven.
Mocht u verhinderd zijn, omdat u moet werken,
is het natuurlijk wel heel erg leuk, als opa en/of
oma komt/komen kijken. Wilt u hen dan wel de
toegangsbewijzen meegeven? Deze worden echt
ingenomen! Wij wensen u veel kijkplezier. Wij
hebben er zin in.

Herfstvakantie BSO
Voel je beroemd in de herfstvakantie
In deze vakantie staat elke dag een andere beroemdheid centraal. Samen ontdekken we zijn
of haar talent. Kruip in de natuurlijke huid van
Freek Vonk of leer de voetbalkunsten van Messi
en Ronaldo. Altijd al eens willen weten hoe
kunstenaars een meesterwerk maken? Met Mikz
ontdek je het creatieve talent van Mondriaan en
Andy Warhol.
Kom je ook naar de BSO van Mikz, het wordt
een super vakantie en jij bent van harte welkom!

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Kiesdagen
Voor de kinderen vanaf 7 jaar zijn er in totaal 2 Kiesdagen: Spetterende activiteiten die
je niet wilt missen. Freerunnen, Koken als een
Masterchef, Zing je eigen lied of Maak een
Stopmotion Film. De keuze is aan jou!
Alle Kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de
BSO en de basisscholen en op de website van
Mikz.

Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!
Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl
Heeft u interesse in vakantieopvang, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling Verkoop &
Planning via klant@mikz.nl of 0416-369660.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 29 september 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend
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