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De Vossenjacht en de afscheidsavond is
mede mogelijk gemaakt door de Plus Stephan van Engelen

Marcello Roza
Samm Hoevenaars
Isabella Nelom
Lucas Rek
Teun Timmermans
Jill van den Heuvel
Nikki van den Heuvel
Noor van Hal
Floor Stasser
Duuk Dekkers
Timo Corveleijn
Jon van Woensel
Sjors Hoefnagel
Sjoerd Donders
Valentijn van Nieuwstadt
Jens Bakker
Marinte van Heusden
Jade Muntslag
Moos Pattipeilohy
Kenji van de Velde
Jelano van Ark
Jese Steen
Nina de Jong
Roos van de Laar
Milou Gulicher
Milou Musters
Jasmijn de Rooij

Personeel
Juf Yvonne zal in het begin van het schooljaar nog niet gaan werken. De behandeling
van haar zoon is uitgesteld, waardoor
Yvonne nog niet kan beginnen op 28 augustus. Juf Chris blijft de vervanging voor
Yvonne op zich nemen.
Juf Sasja van der Schans komt na de kerstvakantie terug van haar zwangerschaps/ouderschapsverlof. Voor de vervanging in
groep 5A naast juf Mijke op donderdag en
vrijdag, hebben we in Catharina Oor een
geschikte kandidaat gevonden.

TSO medewerkers gezocht!
Beste ouders, opa’s, oma’s, buren etc.
De Tussenschoolse opvang bij Villa Vlinderhof wordt gerund door een enthousiaste
groep medewerkers.
Wij willen deze groep graag uitbreiden met
nog meer enthousiaste mensen.
Vindt u het leuk om een uurtje per dag een
groep kinderen te begeleiden tijdens hun
lunchpauze, dan zijn wij op zoek naar u.
Heeft u één of meerdere dagen per week
een uurtje tijd , laat het ons dan weten.
Dit kan via het telefoonnummer:
06-10089682 of via mail:
villa.vlinderhof@mikz.nl
Wat krijgt u er voor terug: blije kindergezichten en een vergoeding van € 9,- per
keer. Graag zie ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Dymphie Ansems
Coördinator Tussenschoolse opvang.

Groep 8 op De Vrijhoeve
De leerlingen van groep 8 zitten volgend
schooljaar op locatie De Vrijhoeve.
De leerlingen kunnen gebruik maken van
de TSO op De Vrijhoeve.
Ook is er de mogelijkheid om op maandag,
dinsdag en donderdag gebruik te maken
van busvervoer. Op vrijdag gaan de leerkrachten van groep 8 op de fiets naar De
Vrijhoeve. Op woensdag gaan alle leerlingen van groep 8 met de bus i.v.m. de
gymnastiek.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden
onder de ouders inzake de TSO en het busvervoer.
We zijn nu afspraken aan het maken met
de partij die dat gaat verzorgen. De ouders
van groep 8 krijgen daar voordat de school
begint bericht over.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Natuurlijk Avontuurlijk!
Op avontuur in de zomervakantie
In deze vakantie gaan de kinderen langs
diverse landschappen en klimaten. Van de
jungle tot de zee en van savanne tot bosrijk
land. Voor alle kinderen is er steeds weer
wat te beleven.
Een zoektocht over het strand, een fototoestel of bananenboot maken, een waterspelendag of een uitstapje naar de natuur; het
komt allemaal voorbij. Kom je ook naar de
BSO van Mikz, het wordt een super vakantie en jij bent van harte welkom!

Kiesdagen
Voor de kinderen vanaf 7 jaar zijn er in totaal 6 Kiesdagen. Cocktails maken, beachvolleybal, bamboestieken, een dagje de natuur in of een selfiespeurtocht; er is altijd
iets leuks voor iedereen.

Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij
de BSO en de basisscholen en op de website van Mikz.
Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!
Het volledige programma is te zien op de
website www.mikz.nl
Heeft u interesse in vakantieopvang, dan
kunt u contact opnemen met de afdeling
Verkoop & Planning via klant@mikz.nl of
0416-369660.

Wij wensen iedereen een hele
fijne vakantie en zien jullie
graag weer op maandag 28 augustus.

Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Een hele fijne vakantie

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

