Vrijdag 12 mei 2017
Welkom op school
Lena Dziewisz en Luuk van de Laar in
groep 1G bij juf Monique en juf Pauline.
Jarigen
12-05
13-05
13-05
15-05
15-05
16-05
16-05
16-05
17-05
18-05
18-05
18-05
20-05
20-05
20-05
20-05
20-05
21-05
21-05
22-05
22-05
23-05
24-05
24-05
25-05
25-05
25-05
25-05
26-05
27-05
31-05
01-06
02-06
02-06
02-06

Hessel Faas
Luuk van de Laar
Jade Speekenbrink
Mdelief van Heugten
Floor van den Nieuwenhuijzen
Emma van Mourik
Nick de Vaan
Juul Huigen
Cathelijne van der Pluijm
Sven Verhoeven
Joep Meter
Anne Hoffmann
Sidney Vogelaar
Jim Schellekens
Yara Wiechman
Cas Krocké
Isis Kroezen
Anne-Sophie Severijns
David Opperman
Naoh Appeldoorn
Thija de Beer
Pepijn Gülicher
Jasmijn Dirksen
Saar Pattipeilohy
Seth van Hout
Lucas van Eggelen
Ferray Acik
Youp Blom
Kiki Arendse
Hugo van der Sangen
Pepijn Staps
Rayan N’Gadi
Mees Giesbers
Pleun van der Aa
Julian Rijken

Informatie Schoolreis
Informatie over de schoolreizen wordt
met een extra brief toegevoegd bij deze
schoolmail.
Groei Villa Vlinderhof
Afgelopen week zijn er gesprekken geweest
met basisschool De Vrijhoeve over een tijdelijk gebruik van lokalen door de bovenbouw in schooljaar 2017-2018.

13e jaargang, nummer 17
Maandag 15 mei is er een vergadering met
MR en directie over de groei van Villa Vlinderhof en de tijdelijke locatie op De Vrijhoeve. Komende week zullen wij u informeren over de stand van zaken.

TSO telefoonnummer
TSO van Villa Vlinderhof heeft een nieuw
telefoonnummer: 06-10089682

Leesbingo groep 3
De leerlingen van de groepen 3 hebben in
de meivakantie hun uiterste best gedaan
om hun leesbingo kaart vol te maken. Ze
hadden een leesbingo kaart gekregen om in
de vakantie elke dag op een ‘gekke plek’
een boek te lezen.

Dit was een
erg geslaagde
bingo kunnen
we jullie vertellen. De kinderen maar
ook zeker de
ouders waren
allemaal erg
enthousiast.
We hebben erg
gelachen afgelopen maandag
in de klas om
alle ingestuurde foto’s. Erg leuk om te zien. Heel erg bedankt voor jullie medewerking en alle
mooie foto’s.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin

Waalwijkse vriendinnen dag in het
Mandemakers Stadion

Sportdag kleuters
Op woensdag 11 mei hebben we met alle
kleuters rondom onze school een leuke
sportdag gehad. Er waren veel verschillende activiteiten uitgezet, 1 daarvan was
dans. De papa van Sjors uit groep 1/2D
heeft alle kinderen een hele leuke, moderne
dans aangeleerd.
Robert van dansstudio Dance Wing in
Kaatsheuvel, Bedankt voor je enthousiasme!

RKC Waalwijk stelt op woensdagmiddag 17
mei het Mandemakers Stadion beschikbaar
om meiden te ontvangen. Deze voetbalmiddag wordt georganiseerd voor meisjes
vanaf 4 jaar die op voetbal zitten of gewoon
een keer willen voetballen. Tijdens de
vriendinnenmiddag worden verschillende
voetbaloefeningen uitgezet en gecoördineerd door actieve leden van de Waalwijkse
clubs. Ook zullen er opblaasbare attracties
staan waarbij de techniek onder de loep
wordt genomen. De activiteit zal om 14.30
uur aanvangen bij RKC Waalwijk.

Daarnaast willen we natuurlijk ook alle andere hulp ouders/opa’s/oma’s bedanken.
Mede dankzij jullie is de sportdag een groot
succes geworden!
Heeft u of kent u kinderen (vanaf 4 jaar)
die graag willen deelnemen aan deze bijzondere vriendinnenmiddag in het Mandemakers Stadion? Meld ze dan aan via het
volgende e-mailadres: info@samenrkc.nl
AANMELDEN VERPLICHT
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei is de
school gesloten i.v.m. Hemelvaart.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 2 juni 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

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

