Vrijdag 21 april 2017
Welkom op school
Jarigen
22-04 Finn Punt
22-04 Sill Punt
22-04 Ristana-Luana Dewkali
22-04 Roos van Nieuwstadt
22-04 Noah van Dijk
23-04 Lieve van Delft
23-04 Stef van Delft
23-04 Beau Rampersad
24-04 Sem-Iesa Morales
25-04 Quint Geradts
25-04 Isabella de Haan
26-04 Iris Renckens
28-04 Merlijn Nederlof
29-04 Bram Amerongen
29-04 Maud van der Aa
29-04 Kevin Dai
29-04 Lennart van Soest
30-04 Renske Hilberink
30-04 Luka Corveleijn
30-04 Joep Hoozemans
30-04 Dewi Kossen
01-05 Lina van Meel
02-05 Sander van der Lee
03-05 Daan van Oosterhout
04-05 Hugo Krol
04-05 Bart Hamers
06-05 Erin van Hamont
06-05 Olyvia Kohlberg
06-05 Menno Barnhoorn
07-05 Lynn van Kleeff
07-05 Julian van den Elshout
08-05 Eva Laros
09-05 Mies Hansen
10-05 Siem Varossieau
11-05 Thalia Meyer
11-05 Nino Steenbakkers

13e jaargang, nummer 16
De gemeente heeft als regel dat bij groei
eerst verwezen wordt naar leegstand bij
andere scholen in de buurt.
Na de meivakantie maken we een beslissing
of we gebruik gaan maken van hun lokalen
en met welke bovenbouwgroepen we daar
naar toe gaan.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben
kunt u altijd bij de directie terecht.

Gesprekkencyclus en digitaal rapport op Villa Vlinderhof
Een van de vier verbeterteams is aan de
slag gegaan met de gesprekkencyclus
met ouders. Samen met het team is er
gekozen voor een nieuwe opzet.
Dat brengt een aantal veranderingen met
zich mee:


Nog voor de zomervakantie worden
voor de ouders van de komende groepen 3 en 8 een informatiebijeenkomst
gehouden over de werkwijze in deze
groepen. Voor ons zijn dat leerjaren
waar we graag uitleg geven over de
werkwijze. Deze bijeenkomsten worden
verzorgd door de huidige leerkrachten
van groep 3 en 8. Ouders worden via
Schoudercom hiervoor uitgenodigd.



In het begin van het schooljaar vindt er
geen informatieavond meer plaats in de
groepen, maar krijgt u via Schoudercom
een digitale Villa-info. Dit informatieblad
is groep specifiek. Wanneer hier vragen
over zijn, kunt u deze stellen tijdens de
ouder-vertelgesprekken.

Groei Villa Vlinderhof
Ter overbrugging naar een definitieve oplossing voor onze ruimtebehoefte zijn we in
gesprek gegaan met de katholieke Stichting
Leerrijk. Villa Vlinderhof valt onder de
openbare Stichting Bravoo. Er wordt op
meerdere gebieden regelmatig met elkaar
samengewerkt.
Leerrijk heeft in Sprang-Capelle een school
(De Vrijhoeve) die meerdere lokalen over
heeft. We zijn met elkaar in gesprek om te
kijken of we daar in schooljaar 2017-2018
met 2 of 3 groepen naar toe kunnen.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Aan het begin van het schooljaar (na
circa 5 weken) hebben alle groepen
i.p.v. de informatieavond een oudervertelavond. U wordt persoonlijk uitgenodigd om informatie over uw kind te
vertellen in een gesprek van circa 15
minuten.
De ouders van nieuwe leerlingen krijgen
na 6 weken een intakegesprek met de
leerkracht.
Vanaf volgend schooljaar gaan er 2
i.p.v. 3 rapporten mee, in het midden
en het eind van het schooljaar. Dit worden rapporten die digitaal ingevuld gaan
worden door de leerkrachten. De rapporten gaan wel in de bekende mappen
mee naar huis.
Overige gesprekken, zoals rapportgesprekken, adviesgesprekken groep 8,
blijven zoals ze waren.

Vakantierooster 2017-2018
Het vakantierooster voor 2017-2018 is
vastgesteld in overleg met de MR en is als
bijlage toegevoegd.









Didactisch VT: Leesbeleving en leesbevordering is voorgelegd aan het team
en input gevraagd vanuit het team. Het
VT gaat overzicht maken waarin de
voorstellen staan met bijbehorende gewenste materialen.
Opbrengstgericht VT: De mogelijkheden
voor digitale rapporten worden verder
onderzocht.
Pedagogisch VT: Plan over coöperatieve
werkvormen is aan het team gepresenteerd en heeft ingestemd om er mee te
gaan werken. VT maakt een plan om in
te voeren.
Engels VT: Het team wil graag een methode met een doorlopende lijn. Eerste
methode “Groove me” is gepresenteerd.

Plusklas Bravoo is besproken. Ouders
hebben het idee dat “plusleerlingen” op een
voetstuk worden geplaatst. Beter benadrukken naar ouders dat zorg naar onderkant onder controle is. Zorg naar bovenkant is nog niet haalbaar op scholen apart.
Vandaar bovenschoolse plusklas. Dit zijn
ook zorgleerlingen.
Functioneren MR. De MR draait goed.
Duidelijke vergaderstructuur. Aantal leden
hebben nog behoefte aan basis of verdiepende scholing. I.v.m. MR verkiezingen, zal
daar later naar gekeken worden voor wie
dit nog nodig is.
De werkgroep “Andere tijden” heeft een
voorstel gepresenteerd wat het meest haalbaar is. Hier wordt nog verder aan gewerkt
en aan het team voorgelegd

Vanuit de MR voor de nieuwsbrief
De personele zaken zijn gemeld aan de MR:
Juf Sasja gaat met zwangerschapsverlof
Juf Naomi gaat na de meivakantie voor 3
dagen i.p.v. 2 dagen werken.
Instroomgroep is gestart met juf Pauline
en juf Monique

Er is vanuit een enquête ARBO RE&I (Risico & inventarisatie)naar het team toe uitgezet. De resultaten worden ter info doorgenomen.

De stand van zaken vanuit de verbeterteams is besproken:

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl. Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 12 mei 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Fijne vakantie
Meivakantie in (W)onderwaterwereld!
Zet je wonderwaterbril op en duik samen
met je vrienden de (W)onderwaterwereld
in.
Mis het niet!! Aquarium maken, meerminnendagje, op stap in de natuur, sporten of
een heuse waterbaan maken: er is weer
van alles te doen op de BSO!
Voor de kinderen vanaf 7 jaar zijn er spetterende kiesdagen op dinsdag 25 april,
maandag 1 mei en donderdag 4 mei. Spetterend creatief, sportief, dagje de natuur in,
lekker je eigen visje bakken, een labdag of
een theatervoorstelling; er zit vast iets tussen wat jij leuk vindt!
Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij
de BSO en de basisscholen en op de website LINK INVULLEN
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.
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