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Welkom op school
1-2B Florian Verlee
1-2C Lynn Witteveen
1-2D Julian de Rooij

Jarigen
04-11
05-11
05-11
06-11
06-11
06-11
07-11
08-11
08-11
09-11
11-11
15-11
16-11
16-11
17-11

Morris van der Lee
Sara Kuijsten
Sarith Vreman
Rosa van Oort
Roos de Haan
Brit van der Pluijm
Veerle Hamers
Mees Pruijmboom
Mirac Belja
Sena Surat
Anneroos Biemans
Fleur Kottman
Sam Verhoeven
Senne van Kleeff
Fee Assmann

SINTERKLAAS
Nog een paar nachtjes slapen dan is Sinterklaas weer in het land. Op zaterdag 12 november komt hij aan met zijn pakjesboot in
Maassluis. Net als vorig jaar volgen we op
school weer de gebeurtenissen uit het Sinterklaasjournaal op de voet. Daar zijn we
de komende tijd weer druk mee bezig. Op
woensdag 9 november gaat het Sinterklaasjournaal weer van start (18.00 uur op
Zapp) en kijken we het Sinterklaasjournaal
ook in de klas. Op de site

www.sinterklaasjournaal.nl
is vanaf begin november veel leuks te vinden. Sinterklaas brengt op maandag 5 december 2016 een bezoek aan de Villa.

Lydia Rood
Lydia Rood, schrijfster van Drakeneiland,
komt woensdag 16 november in het kader
van Nederland Leest naar de bibliotheek.
Drakeneiland
Drakeneiland, waar kinderen de baas zijn
en volwassenen niet mogen komen. Dat
wordt natuurlijk een zooitje, of niet?
Tijdens het bezoek van Lydia wordt aandacht besteed aan onderwerpen, die naar
voren komen in haar boeken. Je hoeft de
boeken niet te hebben gelezen om deel te
kunnen nemen.
Ben je er ook bij?
Tijden:
Van 15:00-16:00 uur in Bibliotheek
Kaatsheuvel. Leeftijd: 10 tot 12 jaar.
Van 19:30-20.30 uur in Bibliotheek
Waalwijk. Leeftijd: 12 tot 14 jaar.
Aanmelden:
Stuur een e-mail naar:
kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl of
waalwijk@bibliotheekmb.nl
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Info avond Social Media
U kunt zich nog aanmelden tot 15 november via Schoudercom voor een informatieavond over Social Media die op donderdag 17 november van 19.00 - 20.30
uur in samenwerking met bureau Halt
wordt gehouden.

Reminder Studiedag 10-11
Donderdag 10 november 2016 hebben alle
leerlingen vrij. We hebben dan een studiedag met onze Stichting Bravoo en vieren
onze tweede lustrum.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 18 november 2016
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

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

