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Welkom op school
1-2C Lucas de Cloe
1-2D Dirk van der Donk
1-2F Fabe Versteeg

Voor de groepen 8 zal dit
plaatsvinden op de Vrijhoeve. Ook
dit is op maandag 4 december,
maar dan van 14.30-15.00 uur.

Jarigen
01-12 Stijn Doevendans
03-12 Steven Schoenmaker
03-12 Yasmine van Irsel
03-12 Iris Kuijpers
03-12 Senna Legius
04-12 Luuk van Loon
04-12 Ollie van de Laar
04-12 Feele Sopamena
06-12 Gijs van den Bogaert
07-12 Frederique Peters
07-12 Jayden Roos
09-12 Noah Treffers
11-12 Jeneal Lammers
13-12 Thijs Goudriaan
13-12 Julia Willemsen
14-12 Mattijn van Housselt

Dinsdag Sinterklaas
Dinsdag 4 december komen
Sinterklaas en zijn pieten op bezoek
bij Villa Vlinderhof. We zorgen dat
we na aanvang van de lessen klaar
staan bij “De druppels” om hem te
verwelkomen.

Studiedag 6 december 2017
Aanstaande woensdag 6
december zijn alle leerlingen van
Villa Vlinderhof vrij. De leerkrachten
hebben die dag een studiedag.
Afwezigheid
Mariëlle Vercammen is i.v.m.
privéomstandigheden maandag 4 en
dinsdag 5 december niet aanwezig.
Bovenbouwcoördinator Melanie de
Kort neemt waar.
Het surprise-museum
De gemaakte surprises van de
groepen 5 t/m 7 zullen op de 2de
verdieping ten toon worden gesteld.
Op maandag 4 december is het
museum geopend voor de papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s van 15.0015.30 uur.

Overlast
Sinds de zomervakantie zijn er
jongeren die in de avonduren bij het
speeltoestel en het voetbalveldje
van school rondhangen.
Dat zorgt ervoor dat we regelmatig
overlast hebben. Er ligt afval, lege
flessen, sigarettenpeuken etc.
Ook zitten ze regelmatig op het
speelplein.
In de deuren van het hekwerk van
de speelplaats worden nieuwe sloten
geplaatst, zodat dat ze daar niet in
kunnen.
De politie en de gemeente zijn op de
hoogte van de jeugd die zich daar
op houdt. Er wordt regelmatig
gesurveilleerd en de groep jongeren
wordt in kaart gebracht.
We hebben met politie en de
gemeente afgesproken dat we
elkaar op de hoogte houden.
De jeugd wordt aan gesproken als
zij overlast bezorgen en als er
dingen gebeuren.
Bij deze nieuwsbrief zit een flyer
vanuit de gemeente.
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De conciërge en bewoners van de
flat lopen regelmatig een rondje om
het gebouw om evt. troep op te
ruimen.
Bezoek van KOELE-piet
Woensdag
22
november
bezocht KOELE-piet onze school en
werden we allemaal getrakteerd op
een lekker gratis ijsje. Dit werd
mede mogelijk gemaakt door PLUS
Supermarkt ‘Frans Andriessen’ te
Sprang-Capelle. Hartstikke
bedankt!!
Talententrainingskamp Evy en
Indy
Tijdens de Zuid- Nederlandse
Kampioenschappen hebben Evy en
Indy (oud leerlingen en zussen van
Ravy, groep
6b) 10
gouden, 7
zilveren en 3
bronzen
medailles
gewonnen.
Medio
december
gaan ze
uitkomen op
de Nederlandse kampioenschappen
die ook in het Pieter vd
Hoogenbandstadion worden
gezwommen. Ze trainen hard om
zich te blijven verbeteren. Voor een
extra talententrainingskamp van de
KNZB zijn Evy en Indy geld aan het
inzamelen. In de maand december
kunt u het bonnetje van de
statiegeldflessen ter donatie
aanbieden bij de Em-Te in SprangCapelle. Daarnaast zijn ze op zoek

naar vaste sponsoren die het mede
mogelijk willen en kunnen maken
om hun droom (Olympisch goud)
waar te maken. Mocht er interesse
zijn kunnen ze zich melden via
joostensimone@gmail.com
Kerstinformatie
Woensdag 6 december, als
Sinterklaas terug gaat naar Spanje,
krijgt u via Schoudercom informatie
over de kerstweek op Villa
Vlinderhof.
Kerstactie: Voor kinderen,
Door kinderen’
Ladies’ Circle De Leest
organiseert dit jaar wederom een
kerstactie voor kinderen van
gezinnen die op de steun van de
Voedselbank Waalwijk, Loon op
Zand en Drunen aangewezen zijn.
Wij hebben aan deze kinderen (0
t/m 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 school komen te
hangen.
Als U het leuk vindt om aan deze
actie mee te werken dan kunt
samen met uw kind één van deze
wensen uit de boom halen (wensen
zijn zichtbaar op het kaartje) en één
of meerdere van deze wensen in
vervulling laten gaan.
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
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juiste cadeautje bij het juiste kind
kunnen bezorgen.
Deze kerstactie zal van start gaan
op donderdag 7december en sluit
op vrijdag 15 december. De
uiterlijke inleverdatum voor de
cadeautjes is dus vrijdag
15december!!
Wij hopen met kerst alle kinderen
van de voedselbank Waalwijk, Loon
op Zand en Drunen te kunnen
verrassen met prachtige ingepakte
cadeaus. Wij hopen dat u samen
met uw kind(eren) veel plezier
beleeft aan het vervullen van de
wens(en)!
Lampionnenoptocht 2017

Ook dit jaar vindt de
lampionnenoptocht weer plaats in
Landgoed Driessen.
Het vertrek is om 19.00 uur vanaf
het plein van OBS Villa Vlinderhof.
De optocht zal eindigen in de
binnentuin van de Basilica.
Hier kunt u onder het genot van een
warm drankje de prachtige
kerstsfeer beleven.
Zorgt u zelf voor een lampion dan
zorgen wij voor de kerstsfeer…..
Mocht het gezien de
weersomstandigheden niet door
kunnen gaan dan wordt hierover via
Schoudercom geïnformeerd.

SeniorWeb Waalwijk
Dat jongeren graag gamen op hun
(spel)computer of tablet is
algemeen bekend.
Maar zou het niet veel leuker zijn als
je zelf een spel kan maken.
In het voorjaar 2018 start
SeniorWeb Waalwijk met een cursus
“Programmeren voor kinderen”.
Met behulp van de programmeertaal
Scratch leren wij hoe dat moet.
Op maandag 8 januari of
woensdag 10 januari 2018 start
na schooltijd om 16.00 uur een
ervaren docent met een groep. In 5
lessen van een uur wordt voldoende
kennis opgedaan van het
programma Scratch. De kosten
bedragen € 5,00 per kind per les.
Voor slechts € 25,00 krijgen de
deelnemers een geweldig
instrument om mee aan de slag te
gaan.
De lessen zijn
met name
bedoeld voor
leerlingen in groep 6 tot en met 8
van de basisschool in de leeftijd van
9 tot 12 jaar. Er kunnen per groep
slechts max. 8 kinderen deelnemen.
Ons leercentrum is gevestigd in de
Bibliotheek Waalwijk (1e etage),
Wilhelminastraat 4 a.
Aanmelden kan via mailadres:
seniorweb.waalwijk.cursusadm
@live.nl of door te bellen met
0416-335495.
De volgende nieuwsbrief verschijnt
op
Vrijdag 15 december 2017
Fijn weekend!
Namens Team OBS Villa
Vlinderhof
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