Vrijdag 01 september 2017
Welkom op school
1-2A
1-2B

Dorian Drozd, Lieve de Wind
Romy Vermeulen, Ralf Pruijsen en Amber Dirksen
Dinagracia van Ark, Lola Beerens en
Sterre Berkhout
Jolie Salm en Sven Mathijssen
Jaydie Schreij, Enora Peters en Alara
Eyupoglu.
Fieke Rombouts

1-2C
1-2D
1-2E
1-2F

Nieuwe schooljaar
De eerste week zit er al weer op. Hopelijk heeft
iedereen een fijne vakantie gehad.
De nieuwsbrief wordt elke veertien dagen gemaakt en verstuurd via Schoudercom. Hierin
staan allerlei zaken betreffende Villa Vlinderhof.
Lees de nieuwsbrief goed. Het is het communicatiemiddel van de school naar ouders.
Elke schooljaar vragen wij ouders om het SOS
formulier in te vullen en naar de leerkracht te
sturen. De informatie in Schoudercom is nu voor
ons voldoende om u in noodgevallen te bereiken. U dient dan wel uw gegevens aan te passen
bij veranderingen.

Even Voorstellen
Het team van Villa Vlinderhof heeft een paar bekende en onbekende gezichten erbij gekregen.
Volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
Het betreft:
Kiek Wijtenburg (groep 1-2 E)
Catharina Oor (vervanging Sasja in groep 5A)
Chris Pallandt (vervanging Yvonne Wels 1-2C)
Pauline van der Kolk (groep 4B en C)

Jarigen
01-08
01-08
01-08
02-08
02-08
03-08
03-08
03-08
04-08
04-08
05-08
05-08
06-08
06-08
08-08
09-08
10-08
15-08
17-08
17-08

Job Timmermans
Jens Doevendans
Diaz Meyer
Loïs Schellekens
Chelsea Brok
Kyra Erdkamp
Alyssa erdkamp
Simone Maas
Emily Lia
Anne Chabot
Eline Kersbergen
Shane van der Velden
Suus Pruijsen
Melanie Sanchez Cabrera
Romy van Wijk
Puck Oomen
Meike Bontje
Emma Goudriaan
Fieke Rombouta
Nina Groenewoud

14e jaargang, nummer 1
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12-09
12-09
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14-09
14-09
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Sem van Peer
Jayden Hoeke
Liv Timmermans
Kimberly Kersbergen
Yinte Nellestijn
Matthijs van Drie
Lotte van de werken
Floor Brands
Sem van Oers
Isa Merkx
Sem Scheerman
Robert van Gool
Thomas van Gool
Storm van der Lee
Dex van de Corput
Emma de Peuter
Joeri Nieuwenhuijzen
Milan van Woensel
Tessel Nijmeijer
Julian Britt
Alara Eyupoglu
Lars Doevendans
Tess Houtman
Keyano Oerlemans
Faas Kik
Bregje Leijtens
Jasmyn Freijters
Matthijs de Bie
Job van der Donk
Tara van Beek
Emma Severijns
David Paans
Lizzie Treffers
Renske Bruurmijn
Fenna Kossen
Thijmen Duits
Daan Bertens
Dimara van Os
Maks Breedveld
Tiede Aalders
Nina Arendse

Schoolgids
De schoolgids 2017-2018 ligt ter goedkeuring bij
de MR-vergadering van komende maandag.
Als de MR de schoolgids heeft goedgekeurd
plaatsen we hem op de website van Villa Vlinderhof en krijgt u de schoolgids per mail.

Kalender
De schoolkalender is zichtbaar in schoudercom
en op de website. U kunt hem altijd inzien en is
actueel. Als volgende week de meeste data bekend zijn maken we ook een papieren versie.
Mocht u deze wensen kunt u een mailtje sturen
naar de leerkracht.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Liftgebruik ouders
De lift in onze school wordt gebruikt door het
personeel. Daarnaast kan de lift gebruikt worden
door volwassenen die met een kinderwagen lopen, of moeilijk ter been zijn. Leerlingen maken
alleen met toestemming van de leerkracht gebruik van de lift. In de praktijk zien we dat meer
mensen de lift gebruiken dan hierboven benoemd.
Wilt u hier rekening mee houden, zodat er geen
drukte ontstaat bij de lift.

Bericht van bewoner
Onze woningen zijn voorzien van een balkon
muurtje. Dit hoort bij onze tuin. Deze worden
vaak gebruikt als loopmuurtjes voor de kinderen.
Het risico als men hiervan af valt is groot en bedenk wat voor consequenties het met zich kan
mee brengen. Kunt u uw kinderen hierop attenderen?
Ik zou het zeer op prijs stellen.

Nieuwe boeken
Graag willen wij de moeder van Quints en
Moon Treffers bedanken voor de doos vol
met leesboeken. Dank je wel, wij gaan hier
veel leesplezier mee beleven!
Ouder-vertel-gesprekken
Op dinsdag 3 oktober en donderdag 5 oktober, vinden de ouder-vertel-gesprekken
plaats voor de groepen 3 t/m 8. U krijgt
hiervoor via Schoudercom een bericht om u
in te tekenen. Wij willen u tijdens dit oudervertel-gesprek de ruimte bieden om te vertellen over uw kind. Over wat u ziet en ervaart, zodat wij een gezamenlijk beeld /
aanpak hebben van uw kind. De duur van
het gesprek is circa 15 minuten. U krijgt tegen die tijd meer informatie hoe we zo’n gesprek
gaan vormgeven.

Engels op de Villa van groep 1 t/m 8

De groepen 8 op locatie De Vrijhoeve
De groepen 8 zijn dit schooljaar gehuisvest op
de locatie in De Vrijhoeve.
De leerlingen fietsen met de groep op de vrijdagen gezamenlijk met de leerkrachten naar de locatie. De andere dagen kunnen de kinderen zelf
fietsen of gebruik maken van vervoer op intekening.
We zijn nog op zoek naar een aantal fietsen voor
de twee leerkrachten en 1 of 2 reservefietsen.
Mocht u ons kunnen helpen, dan horen we dat
graag.

Het is zover!
Na een schooljaar voorbereiding door de werkgroep, gaan we van start met Engels op Villa
Vlinderhof in alle groepen. Aanstaande woensdag 6 september zullen we rond 11.00 uur samen met alle kinderen van school het startsein
geven voor onze nieuwe methode GROOVE.ME.
De methode werkt vanuit liedjes en popsongs.
We hopen dat uw zoon of dochter thuis gaat
komen met enthousiaste verhalen. Have fun!
We zijn weer van start!
Zo ook onze groepen 8 op locatie de Vrijhoeve.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl. Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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De fietsen en de busjes hebben
de eerste ritten erop zitten!

Op de foto’s zijn de kinderen druk in overleg voor het op stapel staande schoolkamp.
Aan het geluid was te merken dat ze er
ontzettend zin in hebben!

Beleid Social Media
OBS Villa Vlinderhof is zich ervan bewust dat social media (Facebook, Twitter, instagram, Youtube, snapchat, WhatsApp) onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de huidige samenleving en
de leefomgeving van collega’s, leerlingen, hun
ouders en andere belanghebbenden. In 2016 is
door het Verbeterteam een protocol ontwikkeld,
bedoeld om iedereen richtlijnen te geven voor
verantwoord gebruik. De richtlijnen zijn bestemd
voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de
school. Dat wil zeggen medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en mensen die verbonden zijn
aan OBS Villa Vlinderhof.
Uitgangspunten zijn:

OBS Villa Vlinderhof verzorgt berichtgeving
op de website en via ons ouderportaal
Schoudercom met het doel informatie te
verspreiden over de (activiteiten van de)
school.

De school ziet het als haar verantwoordelijkheid om leerlingen te leren de voordelen van

social media te gebruiken en de nadelen bespreekbaar te maken.
We spannen ons in om de leerlingen zelf de
(on)mogelijkheden van social media te laten
ervaren. Waar grenzen overschreden worden, wordt dit besproken.
De school staat open voor ideeën m.b.t.
manieren waarop social media ingezet kan
worden bij onderwijsactiviteiten.

Richtlijnen en afspraken m.b.t. social media
en de school
Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen
en ouders/verzorgers)
1 Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op social
media, tenzij het als didactisch middel wordt ingezet. Wordt dit wel gedaan, dan verwachten we
dat medewerkers elkaar of leerlingen hier op
aanspreken.
2 Het is toegestaan om kennis en informatie te
delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen
niet schaadt. Van ouders wordt gevraagd of zij
enkel foto’s van eigen kinderen willen plaatsen.
Als kinderen van andere ouders op de foto staan
gelieve dit te overleggen met de betreffende ouders.
3 De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk
voor de inhoud die hij of zij publiceert op social
media.
4 Iedereen dient zich ervan bewust te zijn dat
de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
5 Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in
acht. Als fatsoensnormen worden overschreden
(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken,
bedreigen,
zwartmaken/beschadigen),
dan
neemt de school passende maatregelen.
Mocht u meer informatie over het beleid Social
Media willen ontvangen, dan kunt u het protocol
opvragen bij de directie.

‘Stap in de online wereld van je kind’
Gamen, sociale media, filmpjes, leuke spelletjes
spelen met kinderen uit het hele land. De mogelijkheden van de digitale wereld zijn onbegrensd.
Wat zijn populaire sites bij kinderen van 8 tot en
met 12 jaar? Welke sociale media en apps gebruiken ze? En welke mogelijkheden hebben
nieuwe media, voor spreekbeurten of werkstukken?
Het is belangrijk om te weten wat je kind online
doet en welke mogelijkheden er zijn. Daarom
biedt de Bibliotheek Midden-Brabant ouders en
opvoeders de mogelijkheid om tijdens de Week
van de Opvoeding de gratis e-learning “Stap in
de online wereld van je kind” te volgen.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
dag, doe dit dan voor 10 uur ’s morgens via de
inlog code die u vanuit Mikz ontvangen heeft.
Het dagdeel wordt dan niet in rekening gebracht. Aanmelden voor een extra dagdeel kan
ook voor 10 uur ’s morgens met de inlogcode.

De online cursus is gericht op het mediawijzer
maken van ouders en daarmee hun kinderen. De
thema’s zijn o.a. Populaire websites, Sociale
media, Slimmer spelen en leren, Apps voor kinderen, Tips voor spreekbeurten en werkstukken,
Gadgets.
Door deel te nemen aan deze online cursus vang
je twee vliegen in één klap: Je ontdekt een
nieuwe manier van leren én brengt tegelijkertijd
jouw kennis over media en kinderen up to date.
Je kunt je aanmelden tot 25 september 2017.
Daarna ontvang je van ons de gratis inlogcode
per mail. De online cursus start vervolgens op
maandag 2 oktober, in de Week van de Opvoeding. Vanaf dat moment zijn alle lessen online
beschikbaar en heb je tot en met 3 november
2017 de tijd om de cursus te voltooien.

Tso nieuws

Enkele belangrijke TSO regels:
 De regels die op school gelden, gelden
ook tijdens de TSO.
 Ook tijdens de TSO mogen kinderen
geen gebruik maken van hun mobiel.
 Er wordt geen snoep meegenomen naar
de TSO.
 Bij onacceptabel gedrag wordt de overblijfcoördinator ingelicht, die neemt
contact op met de school. vervolgens
worden ouders ingelicht en wordt er
gekeken hoe te handelen.
 Mocht het onacceptabel gedrag zich
herhalen kan besloten worden de TSO
te stoppen.
Heeft uw kind bijzonderheden waarvan wij als
TSO op de hoogte moeten zijn, geef deze dan
a.u.b. aan ons door, dan kunnen we deze duidelijk noteren.
We gaan ervoor om er weer een super TSO jaar
van te maken. Voor vragen, ideeën en opmerkingen kunt uw altijd mailen naar : villavlinderhof@mikz.nl of bellen met telefoonnummer:
06-10089682.
Groetjes Dymphie Ansems Heuer
Overblijfcoördinator Mikz Villa Vlinderhof

We zijn weer begonnen met het nieuwe schooljaar 2017/2018
TSO Tussenschoolse opvang
Jullie zullen begrijpen dat we een groot aantal
TSO medewerkers nodig hebben om dit in goede banen te leiden. Dit schooljaar hebben we
maar liefst 22 klassen, we blijven op zoek naar
mensen die ons team van TSO medewerkers
willen versterken.
Hebt u of iemand in uw omgeving 1 of meerdere dagen per week tussen 11.45 en 13.00 uur
tijd, neem dan contact op met ons via : villavlinderhof@mikz.nl of via
telefoonnummer:06-10089682.
Wat krijgt u ervoor terug: blije kindergezichten,
werken in een gezellig team en een vergoeding
van €9,- per keer.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 15 september 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

Indien uw kind dit schooljaar van groep 3 naar
groep 4 gaat is er ook op vrijdag middag
school. Misschien heeft u hierdoor ook op vrijdagmiddag TSO nodig. Denkt u eraan om uw
kind aan te melden via klant@mikz.nl
Indien u uw kind af wilt melden voor een TSO

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

