Vrijdag 24 februari 2017

Welkom op school
1-2B Lorenzo Krol
1-2D Rhana Nabbibaks
1-2F Raff en Lynn de Hulster

Jarigen
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Luka van Beek
Luuk Kant
Jayden Wanrooij
Zoë van Wanrooij
Thomas van Oorschot
Lars Hoevenaars
Arda Yilmaz
Lize Doremans
Quinten van Haag
Dylan van Mourik
Zoë Lamers
Mary-Jane Sanchez Cabrera
Abigail Collijn
Emma Vloet

Stagiaire
Ik wil mij graag even
voorstellen aan jullie! Ik
ben Anke, een 24-jarige
student versnelde deeltijd
PABO in Tilburg. Het komende half jaar mag ik
mijn afstudeerstage op de
Villa Vlinderhof volgen. Dit
doe ik elke maandag in
groep 6A, onder begeleiding van juf Tamara.
Voor de PABO heb ik de
ALO afgerond en naast
mijn huidige opleiding
werk ik op verschillende
scholen en opvangen als gymjuf, waaronder
ook bij de BSO en TSO op de Villa Vlinderhof.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen
met vrienden of ben ik in de turnhal te vinden. Mochten jullie nog vragen hebben,
spreek mij gerust aan op de maandag!

MR vergadering
maandag 13 februari 2017
Deze avond is, Erik Timmermans ouder van
Teun Timmermans uit groep 3A mee komen
luisteren.
We hebben besproken met welke onderwerpen de verbeterteams momenteel aan

13e jaargang, nummer 12
de slag zijn. De verbeterteams zijn dit
schooljaar hard aan de slag met de volgende onderwerpen: technisch lezen, het digitaliseren van de rapporten en de gespreksvoering daar omheen met ouders, het werken met coöperatieve werkvormen en het
invoeren van een nieuwe methode Engels.
Elke MR vergadering nemen we de stand
van zaken per verbeterteam door. Ook kunt
u hier binnenkort meer over lezen in een
Onderwijs Inhoudelijke nieuwsbrief
(10 maart 2017).
Verder hebben we deze avond aandacht
besteed aan het BRAVOO breed geschreven
beleid met betrekking tot de Plusklas die
binnenkort vorm gaat krijgen en gaat starten op verschillende locaties binnen stichting BRAVOO.
We hebben het voorstel vakantierooster
voor schooljaar 2017 – 2018 bekeken en er
als MR op en aanmerkingen op gegeven.
De halfjaarlijkse TSO evaluatie met Mikz
heeft onlangs plaatsgevonden. Hier hebben
we een verslag van gekregen en dit hebben
we doorgenomen.
We hebben gekeken naar een presentatie
van de schoolbegroting en een plan van
aanpak is gepresenteerd met betrekking tot
R&I (Risico & Inventarisatie).
Ook is er nog een terugkoppeling geweest
vanuit de werkgroep ‘Andere schooltijden’. Zij onderzoeken momenteel de mogelijkheden van het werken met een continue rooster.
Als laatste hebben we nog gesproken over
de mogelijkheden die er zijn binnen het gebouw van Villa Vlinderhof om een extra
klaslokaal te realiseren. Het agendapunt
huisvesting Villa Vlinderhof zal komende
periode vast op de agenda komen te staan
gezien het groeiende leerlingaantal de komende jaren.

Vertrouwenspersoon
Op Villa Vlinderhof hebben we op dit moment één vertrouwenspersoon voor ouders,
leerlingen en leerkrachten. Gezien er regelmatig een beroep gedaan wordt op deze
persoon hebben we besloten om binnen het
team een vacature uit te zetten voor een
tweede vertrouwenspersoon.
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VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Er heeft een sollicitatieprocedure plaats gevonden en daaruit is Sheila Boor (gr 1-2B)
benoemd als vertrouwenspersoon.
In de schoolgids staat benoemd wat de taken zijn van de vertrouwenspersoon.
Mocht er zaken zijn die u met de vertrouwenspersoon wilt bespreken kunt u Kim
(ktrimbach@villavlinderhof.nl) of Sheila
(sboor@villavlinderhof.nl) benaderen.

Kwispellezen

Een voorleessessie duurt 15 minuten. Het
voorlezen vindt één keer per week plaats.
Op afspraak, op woensdagmiddag. Het programma bestaat uit acht voorlees-sessies in
totaal.
De kosten voor acht keer 15 minuten voorlezen zijn €28,- (€ 3,50 per week). De kosten worden tijdens het eerste bezoek in één
keer betaald aan de bibliotheek door de ouder of begeleider van het kind.
Voor meer informatie:

De Bibliotheek Midden-Brabant
E-mail: waalwijk@bibliotheekmb.nl
Tel.: (0416) 33 37 87 (na 13.00 uur)
o.v.v.: Kwispellezen
Lokaal Blauw

De bibliotheek Midden-Brabant heeft samen
met Hulphond Nederland een bijzonder project.
Kwispellezen
Het is bedoeld voor kinderen uit groep 3 en
4 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen, of bij het vergroten van
het leesplezier. Het gaat hierbij om zwakke
lezers of kinderen met autisme,
hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst of een laag zelfvertrouwen.
Binnen dit project kunnen zij 1-op-1 voorlezen aan een speciaal opgeleide hond. Omdat dit hun zelfvertrouwen en leesplezier
bevordert, heeft dit onder meer een positief
effect op de leesvaardigheid.
Een hond die speciaal is getraind om te
werken met kinderen komt met zijn begeleider in de bibliotheek.
In de bibliotheek is een rustige ruimte ingericht voor het voorlezen. Er liggen boeken
klaar waaruit de kinderen kunnen kiezen.
De hond ligt of zit op zijn kussen en het
kind en de begeleider zitten naast de hond.
Op deze manier kunnen het kind en de
hond gemakkelijk contact maken. De begeleider kan zo een goed overzicht houden
over kind en hond.

Bij deze stel ik u graag op de hoogte van de
open workshops die we bij Lokaal Blauw
(de winkel van SLEM) organiseren voor
kinderen vanaf 8 jaar op iedere 2e zaterdag
van de maand.
Op 3 maart (vrijdag) en 11 maart (zaterdag) hebben we aftrap in de winkel.
Voor iedereen die wil experimenteren met
schoenen en leder, organiseren wij vanaf
vrijdag 3 Maart open ateliers bij Lokaal
Blauw! Maak je eigen tassen, telefoonhoesjes, sieraden en andere leuke producten
van leer. Meedoen kan voor 5,00 euro per
middag, voor zowel volwassenen als kinderen (vanaf 8 jaar).
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 10 maart 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettige vakantie
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