Vrijdag 09 september 2016
Welkom op school
1-2A: Mees Giesbers, Samm Hoevenaars,
Jon van Woensel en Emma Vloet
1-2B: Lotte Paans, Tessel Nijmeijer, Bregje
Leijtens en Jens Giesbers
1-2C: Isabelle Nelom en Maks Breedveld
1-2D: Lois Schellekens, Emily Lia en Liva
Brok
1-2E: Liv Timmermans
1-2F: Faas Kik en Mathijs de Bie
Stergroep: Eef Luttjehuizen en Jordy Vos
Groep 3A: Arda Cölkusu
Groep 4B: Semmy v/d Velde
Groep 4C: Nina Arendse
Groep 5A: Kiki Arendse
Groep 6B: Kenji v/d Velde
Groep 7A: Selina Maas

13e jaargang, nummer 1
ga ik aan de slag met een groepje leerlingen uit groep 8 en op donderdag en vrijdag sta ik in groep 6B (zwangerschapsverlof van juf Naomi). Behoorlijk wat afwisseling waardoor ik de bovenbouw goed leer
kennen.
Wanneer ik vrije tijd heb, ben ik graag
sportief bezig. Ik tennis, doe aan zaalvoetbal en een potje beachvolleybal of softbal
zal ik nooit afslaan.
Sinds augustus mag ik me de ‘echtgenoot’
van Maxime noemen! Op 5 augustus zijn
wij getrouwd, het was een fantastische dag!
 Wellicht tot binnenkort.

Weer gestart!
We zijn al weer 5 dagen naar school geweest. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. We genieten in ieder geval
nog van het prachtige weer.

Schoudercom
De digitale communicatie tussen school en
ouders vindt plaats middels het ouderportal.
Nieuw is dat het SOS formulier te vinden is
bij documenten/ Villa Vlinderhof/SOS formulier.
Voorheen werd dit op papier ingevuld en
aan de leerkrachten gegeven.
Nu kunt u dit invullen, op uw computer opslaan en naar de leerkrachten van uw kinderen mailen. Volgend schooljaar hoeft u
dan alleen de wijzigingen aan te passen.
Voor school is het fijn om van alle leerlingen dit formulier bij de hand te hebben.
Dus graag per omgaande het SOS formulier
mailen.

Even voorstellen
Benjamin Bultje
Mijn naam is Benjamin Bultje en ik werk
sinds maart met heel veel plezier op Villa
Vlinderhof! Tot de zomervakantie heb ik het
zwangerschapsverlof van Juf Noortje in
groep 8 waargenomen. Dit schooljaar doe
ik op maandag en dinsdag de adv’s in de
groepen 4A, 5A, 7A, 7B en 8B, woensdags

Stagiaires
Vanuit het ROC lopen Bjorn Kooymans (gr
1-2D) en Myrthe Rombouts (gr 5B) stage
op maandag en dinsdag. Benthe van Loon
loopt stage op woensdag, donderdag en
vrijdag in groep 3A.
Vanuit ROC facilitair loopt Cindy stage bij
de conciërge Leonie.
Motorische Remedial Teaching:
Wouter van Vlijmen
Wouter gaat meekijken in de gymlessen en
hij zal ook gymlessen gaan geven. Het
meekijken is vooral, om te zien, of er kinderen tussen zitten die hij motorisch kan
helpen. Voordat hij kinderen echt zal gaan
begeleiden of helpen, wordt dit altijd eerst
kortgesloten met ouders.

Verkeerswerkgroep
Wij hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en een veilige start van het
schooljaar.
Wij waarderen het enorm als er veel kinderen te voet of op de fiets naar school
komen. Let wel op dat je van je fiets stapt
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als je de hoofdingang passeert of het fietspad verlaat, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
Wij willen jullie weer vragen om ook dit jaar
goed te letten op het juiste parkeergedrag.
Er zijn een groot aantal parkeerplaatsen
aan de Cornelis Verhoevenstraat, maar
vergeet ook zeker de Kiss & Ride zone aan
de Burgemeester van Prooijenstraat niet te
gebruiken. Vermijd foutief parkeergedrag
zoals: parkeren in bochten, parkeren op de
stoep en parkeren op taxiplaatsen etc.
Bedankt voor jullie medewerking.

Schoolgids
De schoolgids 2016-2017 is bijna klaar. Als
de MR de schoolgids heeft goedgekeurd (12
september) plaatsen we hem op de website
van Villa Vlinderhof en op de portal en
krijgt u de schoolgids per mail. Mocht u een
papieren versie willen geef dit dan even
door.

De indeling van de fietsenstalling
Fietsenstalling bij ingang Noord.
Dit is de fietsenstalling tegen het kleuterplein aan. Deze fietsenstalling wordt gebruikt door de groepen 8 en eventueel de
gr. 1-2Een 1-2F.
Fietsenstalling bij ingang West.
Dit is de fietsenstalling aan de kant van de
Wadi
Deze fietsenstalling wordt gebruikt door de
groepen 1-2 t/m 5.
De fietsenstalling aan de kant van de buitentrap.
Deze fietsenstalling wordt gebruikt door de
groepen 6.
Fietsenstalling centraal.
Dit is de fietsenstalling bij de hoofdingang.
Deze fietsenstalling wordt gebruikt door de
groepen 7.

Weektaak Villa Vlinderhof
Dit schooljaar gaan we werken met de vernieuwde weektaken. Een van de zaken die
u merkt is dat de weektaken niet meer mee
naar huis gaan.
Sommige leerkrachten plaatsten op de
weektaak de cijfers die de leerlingen behaalde bij de methode-gebonden toetsen.
Op Villa Vlinderhof kunnen ouders drie keer
per schooljaar, tijdens de rapportgesprekken, de toetsboeken inzien en bespreken
met de leerkracht. Mochten er tussentijds
zorgen zijn over de resultaten van uw kind
dan neemt de leerkracht contact met u op.
Bij het leren lezen in groep 3 worden de
werkboekjes van elke kern mee naar huis
gegeven.

TSO en MIKZ

Kalender
De schoolkalender is al te zien op de site en
in Schoudercom.
Door de schoolkalender op de website te
plaatsen kunt u hem altijd inzien en is hij
actueel. Als volgende week de meeste data
bekend zijn maken we ook een papieren
versie. Volgende week zullen er papieren
versies van de schoolkalender liggen bij de
werkplek van de conciërge.

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft
Mikz het aan- en afmelden van de tussenschoolse opvang (TSO) gedigitaliseerd. Dit
biedt voordelen voor u als ouder. Zo wordt
de factuur hierdoor transparanter en betaald u alleen wat u daadwerkelijk afneemt.
Bovendien kunt u gemakkelijk via Ouderportaal aan- en afmelden wanneer het u
uitkomt.
Nieuwe ouders kunnen aanmelden bij
www.mikz.nl
Inloggen Ouderportal/Direct inschrijven.
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de benodigde velden in. U kiest vervolgens
bij betaling voor het afschrijven van 1 strip.
4. Vraag: Hoe lang is mijn strippenkaart
geldig?
Antwoord: Een strippenkaart is geldig tot
uw kind de basisschool verlaat. De niet gebruikte strippen worden gecrediteerd (tegen het aankoopbedrag).
Omdat wij deze week nog veel vragen van
ouders hebben ontvangen, zetten we onderstaand de meest gestelde vragen en
antwoorden nog eens op een rij:
1. Vraag: Mijn kind blijft over op vaste dagen. Als ik mijn kind een dag extra wil laten
overblijven, moet ik dan een strippenkaart
kopen?
Antwoord: Nee, u hoeft geen strippenkaart te kopen. U kunt uw kind hiervoor uiterlijk op de dag van het overblijven tot
10.00 uur aanmelden via ouderportaal.
Eerder aanmelden kan natuurlijk ook. Aanmelden doet u via ‘mijn gegevens/dag aanvragen’. Klik op ‘dag aanvragen’ en vul de
benodigde velden in. U kiest vervolgens bij
betaling voor ‘de aanvraag in rekening
brengen op de factuur’. Deze extra dag
wordt gefactureerd tegen hetzelfde tarief
als de overige dagen.
2. Vraag: Mijn kind komt op vaste dagen naar
de TSO, maar maakt (bijvoorbeeld vanwege
ziekte) geen gebruik van het overblijven. Moet
ik dan toch betalen?
Antwoord: Als u uw kind vóór 10.00 uur op de
dag afmeldt, hoeft u niet te betalen. Meld u niet
of te laat af, dan wordt deze dag wel in rekening
gebracht.

3. Vraag: Mijn kind maakt alléén incidenteel gebruik van de TSO. Hoe regel ik dat?
Antwoord: Indien u af en toe gebruikmaakt van de TSO dan heeft u een strippenkaart nodig. U kunt een 5- of 10strippenkaart (per kind) kopen door een
mail te sturen naar klant@mikz.nl. Vermeld in de mail de naam van uw kind, de
naam van de school en of u een strippenkaart van 5 of 10 keer wilt hebben. Wij zetten het ingekochte tegoed in ouderportaal.
Dit tegoed kunt u gebruiken voor het aanmelden van uw kind bij de TSO (vóór 10.00
uur op de dag van overblijven). Aanmelden
kan in Ouderportaal via ‘mijn gegevens/dag
aanvragen’. Klik op ‘dag aanvragen’ en vul

5. Vraag: Ik heb meerdere kinderen. Kunnen deze van dezelfde strippenkaart gebruik maken?
Antwoord: Nee, een strippenkaart is kind
gebonden. U heeft dus per kind een strippenkaart nodig.
6. Vraag: Wanneer wordt de strippenkaart
gefactureerd?
Antwoord: Een strippenkaart wordt eenmalig in
rekening gebracht in de maand van aanschaf.
7. Vraag: Ik wil meerdere kinderen aan- of afmelden voor de TSO. Kan dit in één keer?
Antwoord: Nee, het aan- en afmelden van TSO
gaat per kind. Elk kind dient dus afzonderlijk
aan- of afgemeld te worden.

Paswijzer
Vergoeding abonnement schoolblad
De PasWijzer is een gratis pas voor waarmee u
korting krijgt op sportactiviteiten, culturele activiteiten en recreatie. Het doel van de pas is dat
iedereen in Waalwijk mee kan doen in de samenleving.
Deze is bedoeld voor mensen met een inkomen
op of net iets boven het sociaal minimumniveau

Het formulier TaalrijkWijzer is aangepast.
Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar krijgen
via de TaalrijkWijzer een vergoeding voor
een abonnement op een schoolblad. Zij
hebben de keuze uit verschillende bladen:
Pippo – Bobo- Pompompom –– Maan,
Roos, Vis – Pompoen – Okki – Taptoe –
Junior en Zo zit dat. Mogelijk ontvangt u
in september, bij de start van het nieuwe
schooljaar, via kinderopvang/ peuterspeelzaal/school informatie over de schoolbladen.
De vergoeding via de PasWijzer bedraagt
maximaal € 100,- per schooljaar per kind.
In bijna alle gevallen is de vergoeding voldoende voor een gratis jaarabonnement.
Deze aanbiedingen zijn persoonlijk voor de
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PasWijzerhouder en kunnen niet aan anderen worden overgedragen. Voor info kijk
op: www.waalwijzer.nl

Jarigen
01-08
01-08
01-08
02-08
02-08
03-08
03-08
03-08
04-08
04-08
05-08
06-08
06-08
08-08
09-08
10-08
11-08
13-08
15-08
17-08
17-08
18-08
18-08
19-08
19-08
19-08
20-08
21-08
22-08
23-08
23-08
23-08
23-08
23-08
24-08

Jens Doevendans
Job Timmermans
Diaz Meyer
Luuk van Housselt
Chelsea Brok
Alyssa Erdkamp
Kyra Erdkamp
Simone Maas
Anne Chabot
Eline Kersbergen
Shane van der Velden
Suus Pruijsen
Melania Sanchez cabrera
Romy van Wijk
Puck Oomen
Meike Bontje
Isis van der Mast
Mohamed Nuur Al Ahmed
Emma Goudriaan
Nina Groenewoud
Sem van Peer
Jayden Hoeke
Zoë van de Ven
Yinte Nellestijn
Kimberly Kersbergen
Matthijs van Drie
Isabel Lorenzo Verharen
Lotte van de Werken
Floor Brands
Isa Merkx
Sem van Oers
Sem Scheerman
Robert van Gool
Thomas van Gool
Storm van der Lee

24-08
25-08
25-08
26-08
27-08
30-08
01-09
01-10
04-09
07-09
07-09
10-09
11-09
11-09
11-09
12-09
12-09
13-09
14-09
15-09
16-09
16-09

Dex van de Corput
Emma de Peuter
Joeri Nieuwenhuizen
Milan van Woensel
Merel Lueb
Julian Britt
Tess Houtman
Lars Doevendans
Jasmyn Freijters
Job van der Donk
Yara van Beek
Emma Severijns
David Paans
Lizzie Treffers
Renske Bruurmijn
Thijmen Duits
Daan Bertens
Dimara van Os
Tiede Aalders
Nina Arendse
Maud van Willigen
Tim van Haandel

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 23 september 2015
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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