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Welkom op school

Ouderraadkast

Fleur van den Bosch, Filein Ligtvoet, Elin
Boinck, Bart-Jans Bertens, Julie van Rijt,
Femme Lens, in groep 1G,

De ouderraad heeft op school een eigen
berging waar zij hun voorraad en versieringen hebben opgeborgen. In de loop van de
tijd zijn er allerlei voorwerpen in de berging
gekomen die niet van de ouderraad zijn.
Tijd voor een zomeropruiming!
Bij de balie van de conciërge staat nu een
tafel met voorwerpen (borden, schalen etc.)
die een keer zijn blijven liggen.
Kijkt u of er iets tussen ligt van u. We vinden het zonde als we het moeten weggooien. Dinsdag 11 juli ruimen we de spullen
definitief op.
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Senna Verhoef
Esra van Reeven
Guus Snijders
Tuomas de Roon
Mohamed Bakool
Aaliyah Verhaag
Roel Baelemans
Lars Kant
Milou Trommelen
Nina Honcoop
Senna Oomen
Joris Kuijper
Bente van der Mast
Daan van de Louw
Paulina Murawska
Rik van den Hoven
Saar van de Laar
Stijn Kuijsten
Olivir Böck
Marcus van der Pluijm
Esmeé de Haas
Maud van Hooft
Zuzia Murawska

Personeel

Luizen
Op dit moment constateren we dat er veel
kinderen op school zijn die luizen en / of
neten hebben.
We willen u vragen om uw kind extra te
controleren op hoofdluis ook tijdens de vakantie.
Wat kunt u doen als uw kind hoofdluis
heeft?
Behandel uw kind op de volgende wijze:


Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone
crèmespoeling erin) intensief kammen
gedurende twee weken, is even effectief
als een behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt naast het kammen
middelen met malathion, dimeticon of
premetrine gebruiken die verkrijgbaar
zijn bij de drogist of apotheek.



Controleer ook andere gezinsleden op
hoofdluis en behandel ze eventueel.



Maak kammen en borstels na dagelijks
gebruik goed schoon. Dit kan door de
kam 10 minuten uit te koken.

Zoals al bij de meeste ouders en leerlingen
bekend, juf Sasja en juf Elke zijn weer
moeder geworden.
29 mei 2017 is Raaf geboren. Een zoon
voor juf Sasja,
21 juni 2017 is Eef geboren. Een dochter
voor juf Elke. Prachtig nieuws.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H
/Hoofdluis.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Prikactie
Op dinsdag 27 juni heeft Villa Vlinderhof
mee gedaan aan de staking. Een leerkracht
is naar Den Haag naar het Malieveld gegaan om de actie kracht bij te zetten bij het
aanbieden van de petitie.
We hopen dat we de problematiek bij de
politiek beter op de kaart hebben gezet.

Wij willen u heel erg bedanken voor de medewerking om uw kind een uur later naar
school te brengen. Bedankt.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 14 juli 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

Andere schooltijden
Hierbij een samenvatting werkzaamheden commissie "andere schooltijden".
De opdracht vanuit de MR was om de mogelijkheden van andere schooltijden op Villa Vlinderhof nader te gaan bekijken, ook al gaf de enquête (gehouden in schooljaar 2015-2016) bij de
ouders daar geen aanleiding toe. Reden is dat er wellicht onbekendheid is met de verschillende modellen.
De commissie heeft uit een aantal mogelijkheden, (zie:
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl) de twee meest haalbare modellen nader onderzocht. Dit zijn het continue rooster en vijf gelijke dagen model.
De voor- en nadelen zijn besproken en naast het huidige model gelegd. Bij dit alles is er gekeken naar de uren, die leerkrachten wettelijk achter elkaar mogen werken zonder pauze. Tevens is de realisatie zonder Mikz beoordeeld. Daarnaast is onderzocht wat bij wijziging de
mogelijke effecten zijn voor de kinderen en de ouders.
Het totale plaatje (volgens bijgevoegde presentatie) is toegelicht in een onderwijs inhoudelijke vergadering. De leerkrachten konden via een poll op Schoudercom laten weten voor welk
model ze kiezen.
Uitslag: 65% kiest voor het huidige model en 35 % voor andere schooltijden. Hiervan kozen
de meeste leerkrachten voor het vijf gelijke dagen model.
Reden om huidige model te behouden zijn:
* contact met de collega's
* te lange werktijd zonder pauze
* niet kunnen inschatten wat het met zichzelf doet, als hij/zij zo lang achter elkaar
werkt zonder pauze.
* oudergesprek na school moeilijk in te plannen, daar de leerkracht eerst pauze moet
gaan houden.
Zoals in de presentatie is uitgelegd, is draagvlak onder de leraren stap 1**. Stap 2: het uitleggen van de opties aan de ouders en vervolgens het houden van een peiling zou pas uitgevoerd worden indien er voldoende draagvlak onder de leraren is. Aangezien dit niet het geval
is, zal stap 2 niet uitgevoerd gaan worden.
** wettelijk gezien moeten de leraren instemmen met een wijziging van hun werktijden en
moet er een ouder raadpleging plaatsvinden i.v.m. wijziging van de lestijden. De presentatie
wordt meegestuurd.

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