Vrijdag 12 januari 2018
Welkom op school
1-2A Maksim Lazic
1-2B Lizzy de Peuter
1-2C Esenay Mihmat
1-2D Jamie Vogelaar
1-2E Mae Luimes
1-2E Pelle Corvelijn
1-2G Jim Leijtens
1-2G Evi Floris
1-2G Loek van Gils
4B
Dani Lazic
Jarigen
14-01 Lauren van Leeuwen
14-01 Daan Span
16-01 Noud Brands
18-01 Dio Nagessar
19-01 Maud Schilders
20-01 Joëlle de Haas
21-01 Nanne Verschuren
21-01 Daantje van der Bron
21-01 Jordy Vos
23-01 Senna van Dijk
23-01 Emma Luimes
24-01 Roos van der Meeren
25-01 Sanne Verhoeven
25-01 Niene van Rooij
25-01 Kirsty Snijders
26-01 Luca van Woensel
26-01 Tom Cuthill
27-01 Gwen van der Mast
27-01 Laura Nieuwenhuizen
28-01 Pelle van den Elshout
29-01 Pien Schilders
30-01 Mike Boumans
30-01 Maks de Munnik
31-01 Rahaf Al Ahmed
31-01 Lex de Ruiter
01-02 Liam Rosman
01-02 Liselot Amersfoort
02-02 Myrthe van Pas
03-02 Elise van Woensel
04-02 Saiyara Aksit
05-02 Lex van Dartel
06-02 Ela Ucar
06-02 Kayleigh van Zutphen
07-02 Djanaida van Dommelen
07-02 Hylke Rombouts
07-02 Jade van den Burg
08-02 Luc Ostlender

14e jaargang, nummer 9
Rapportgesprekken groep 4 t/m 8
Binnenkort ontvangen alle
ouders/verzorgers van leerlingen uit groep
4 t/m 8 een bericht via SchouderCom om in
te schrijven voor de rapportgesprekken. De
rapportgesprekken vinden plaats op
dinsdag 22 februari en donderdag 24
februari. Op donderdag 8 februari
ontvangen de leerlingen hun rapport. De
rapporten zijn geheel vernieuwd en zullen
vanaf nu digitaal verstuurd worden naar de
ouders. De oude rapportmappen komen op
donderdag 8
februari mee
naar huis en
hoeven niet
meer op school
ingeleverd te
worden.

Onderwijs Inhoudelijke
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief die vrijdag 26 januari
verschijnt, zal in het teken staan van
onderwijsinhoudelijke zaken. U krijgt op die
manier belangrijke informatie over de
onderwijsinhoudelijke onderwerpen die voor
Villa Vlinderhof van belang zijn en waar op
dit moment aan gewerkt wordt.

Wegwerkzaamheden
Bij werkbaar weer (vorstvrij) zal in week 2
de rijbaan ter hoogte van de Burg. Van
Prooijenstraat-zuid worden opgebroken om
deze om te vormen van een bouwweg naar
een woonstraat. Deze afsluiting zal 2
werkweken in beslag nemen. De school
blijft gewoon bereikbaar via de Oudestraat.
Medio februari zal de Oudestraat, gedeelte
Esdoornlaan - Burg. Van Prooijenstraat
worden afgesloten.

Hoofdluis
We constateren dat
in sommige groepen
de aanwezigheid van
hoofluizen moeilijk te
onderdrukken is. We
vinden het dan ook
van belang dit te
melden bij u. De
luizen blijken steeds

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
vaker immuun te zijn voor de middelen
tegen hoofdluis. Daarom is het enorm
belangrijk om goed te (blijven) kammen
met een speciale luizenkam. Maandag 5
februari is de eerstvolgende luizen
controle.

Nieuwjaarsbal groep 5 t/m 8
Gisteravond donderdag 11 januari

verschillende boekjes; want voorlezen is
leuk en leerzaam voor kinderen. Naast dat
het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van
groot belang voor de taalontwikkeling van
een kind. Kinderen die regelmatig worden
voorgelezen hebben namelijk een grotere
woordenschat. Kom gezellig luisteren naar
een mooi verhaal in de bieb!
Aanmelden is niet nodig. Toegang: gratis
Tijd: 15.00 uur
Locatie: de bibliotheek Waalwijk
Data: 10 januari, 14 februari, 14 maart en
11 april 2018.

Gevonden voorwerpen

hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8
genoten van hun Nieuwjaarsbal. De
leerlingen kwamen in hun mooiste outfit
naar school en zijn prachtig op de foto
gezet door Jantine van Kleef (ouder van
Senne en Lynn). Daarna hebben ze de
voetjes van de vloer gedanst op de ‘met
zorg’ uitgezochte muziek die gedraaid werd
door Christell Wijsman (ouder van Ray en
Liz). Tussendoor werden nog de gala
koning en
koninginnen
gekroond.
Jantine en
Christell heel
erg BEDANKT
voor jullie hulp.
We kunnen
terug kijken op
een heerlijke

feestavond.

Voorleeshalfuurtje voor peuters,
kleuters en hun (groot)ouders
Elke 2e woensdag van de maand is er een
voorleesmoment in de bibliotheek Waalwijk
voor peuters, kleuters en hun
(groot)ouders. Er wordt voorgelezen uit

Indien u een kledingstuk of
een broodtrommel mist van uw kind(eren)
kunt u kijken in de kist gevonden
voorwerpen. Deze staat op de 1 ste
verdieping bij de liftdeuren.
Ook staat er in de kleine keuken op de
begane grond een krat met gevonden
spullen. Na vrijdag 19 januari wordt de
inhoud van de kist weg gegooid.

Inloopochtend mini’s badminton
Aanstaande zaterdag 13 januari 2018
bestaat onze jongste groep badmintonners
1 jaar. Dit willen wij niet zomaar voorbij
laten gaan. Daarom hebben wij een
inloopochtend. Tijdens deze inloop ochtend
van 8.45 - 10.15 uur, zijn er diverse
activiteiten en is geheel gratis.
Iedereen is
van harte
welkom in
sporthal de
Zeine. We
hebben een
mooie actie,
wordt uw kind
in januari lid!
Dan speelt hij/zij tot eind februari gratis.
Hopelijk zien we jullie snel.
Heb je vragen? Mail of kijk op onze website.
www.fstwaalwijk.nl
Vrijdag 26 januari 2018
Ontvangt u een onderwijskundige
nieuwsbrief.
De gewone nieuwsbrief verschijnt weer op
Vrijdag 9 februari 2018
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

Prettig weekend!
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