Vrijdag 10 februari 2017

Welkom op school
1-2B Liam Rosman
1-2C Lex van Dartel
1-2 E Maks de Munnik
1-2F Rahaf Al Ahmed
en Saiyara Aksit
7A
Kayleigh van Zutphen
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Jade van de Burg
Pim Ligtvoet
Erin Celik
Mira Derneden
Isa van Delft
Roos Broeks
Thomas van Dijk
Cas Renckens
Timo Pigmans
Zara Theunissen
Simon van der Linden
Danne Arnold
Lotte Krocké
Suze Maes
Sophie van Gulik
Emma Rek
Charlotte Nelom
Chayenne Peeneman
Charlotte Nelom
Yfke Blankestijn
Eline Ostlender
Christie Kuijsten
Annya van der Velden
Laurée Blom

13e jaargang, nummer 11
permanente huisvesting op Landgoed
Driessen op basis van het groeiende aantal
leerlingen. De komende tijd zullen er gesprekken plaatsvinden hoe we dat gaan
realiseren.
In aanloop naar de honorering van de uitbreiding (tweede lespunt) gaan we voor
de ruimtebehoefte van schooljaar 20172018 intern bekijken of we de mediatheek
kunnen verbouwen tot een klaslokaal. Op
die manier is er voldoende ruimte voor de
leerlingen en is er tijd om de permanente
ruimtebehoefte uit te werken.
De lokalen van Mikz blijven voorbehouden
voor kinderopvang.
We houden u op de hoogte.

Letterfeest groepen 3
Vrijdag 3 februari hebben wij in de groepen
3 Kern 6 afgesloten met een heus letterfeest.
We hebben vanaf de zomervakantie ontzettend hard gewerkt om alle letters te leren
samen met Zoem de bij.
We begonnen het letterfeest met een echte
letterspeurtocht door de school. Bij elke letter kregen wij een opdracht en schreven
het antwoord op ons eigen antwoordblad.
Daarna hebben wij allemaal ons letterdiploma in ontvangst genomen. Iedereen
ontzettend gefeliciteerd, super knap van
jullie!

Instroomgroep
Er stromen vanaf 3 april tot de zomervakantie nog ongeveer 24 leerlingen in die 4
jaar worden.
Vanaf 3 april 2017 starten we met de instroomgroep op Villa Vlinderhof.
Voor die periode wordt de speelzaal omgebouwd tot klaslokaal. De kleuters van de
andere groepen gymen in de laatste 3
maanden in de gymzaal op de eerste verdieping. De groepsvoorstellingen die gepland staan gaan gewoon door. U hoort nog
hoe we dat gaan realiseren.

Groei Villa Vlinderhof
Villa Vlinderhof heeft bij het College van
Bestuur van de gemeente Waalwijk een
aanvraag gedaan voor een uitbreiding van
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schakel tussen school  gezin
gen van de ouders van de leerlingen die er
daadwerkelijk gebruik van maken. De medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd.

Eigen bijdrage kamp groep 8
Tot en met schooljaar 2015/2016 heeft de
school voor het kamp gebruik kunnen maken van een zeer voordelige locatie van de
scouting in Dongen. Echter met name door
de groei van de school is deze locatie niet
meer geschikt.
De school is, in overleg met de ouderraad,
op zoek gegaan naar een andere locatie. Zij
krijgt echter nu te maken met reële prijzen
die voor kamplocaties worden gevraagd. Er
zijn diverse alternatieven besproken en er
is gekozen voor de opzet zoals deze afgelopen september is geweest.

Omdat de kamplocatie doorgaans vooraf
betaald moet worden en het kamp reeds in
de eerste weken van het schooljaar plaatsvindt, zullen wij jaarlijks tegen het einde
van het schooljaar de ouders van leerlingen
van groep 7 verzoeken een extra bijdrage
te betalen voor het kamp van het schooljaar erna. Voor schooljaar 2017/2018 is de
hoogte van deze bijdrage vastgesteld op
10,- euro.
Mochten hier vragen over zijn, kunt u deze
naar de penningmeester-mailbox in schoudercom sturen.

Carnaval op de Villa
Nog even geduld en het feest kan weer beginnen.
Op vrijdag 24 februari vieren wij ons jaarlijks Carnavalsfeest op school.
Om alvast in de juiste sfeer te komen hebben wij op woensdag 22 februari
“beroependag”. Trek je leukste kleding
uit de kast wat bij een bepaald beroep past.
(denk hierbij aan: politieagent, verpleegster, sporter, etc.)
Op donderdag 23 februari houden we
een “raar met je haar-dag”. Wees creatief!
We hebben op 24 februari om 12.00
uur vakantie.

Door de gedwongen wijziging van locatie
zijn de kosten per leerling gestegen met
ruim 10,- euro per leerling. Deze extra kosten zijn gezien de veiligheid en het doel van
het kamp niet te vermijden. Omdat het niet
reëel is om, via de ouderbijdrage, alle leerlingen van de school deze kosten voor
groep 8 te laten dragen heeft de ouderraad
voorgesteld om deze extra bijdrage te vra-

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 24 februari 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend!

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

