Vrijdag 23 augustus 2019
Welkom op school
1-2A Lucca Nolens
1-2A Tess van de Pas
1-2D Nova de Bruin
1-2D Rik Mathijssen
1-2E Batuhan Cölkusu
3A Jonah Evers
3C Djenna Evers
3D Lloyin Silberie
4C Benthe Evers
5C Bjorn Dusée
7B Marit Dusée
STER Mohamed Abdirahman
STER Mark van Ballegooijen
Opstart schooljaar
De eerste week zit er alweer op.
Hopelijk heeft iedereen een fijne
vakantie gehad.
De nieuwsbrief wordt elke veertien
dagen gemaakt en verstuurd via
Schoudercom. Hierin staan allerlei
zaken betreffende Villa Vlinderhof.
Lees de nieuwsbrief goed. Het is het
communicatiemiddel van de
school naar ouders.
Wij willen alle ouders vragen om de
persoonsgegevens van de leerlingen
te checken in SchouderCom en deze
daar waar nodig aan te passen. Denk
aan een nieuw telefoonnummer of
adreswijziging. Dit zodat u als
ouders goed te bereiken bent bij
eventuele noodgevallen. Alvast
bedankt!
We hebben gemerkt dat iedereen
weer fijn is
opgestart en
zijn plekje
heeft gevonden
in de nieuwe
groepen. We
willen u vragen
om als ouders
alert te zijn op

16e jaargang, nummer 1
de begintijd van school.
Om 8.30 uur beginnen de lessen en
willen we ook daadwerkelijk van
start kunnen gaan. Mocht u de
leerkracht willen spreken kunt u
altijd een afspraak maken voor na
schooltijd.
Bij het ophalen van de leerlingen is
het fijn als u als ouder met uw kind
afspreekt waar u staat bij het
ophalen. We merken dat het erg
druk is bij de uitgang aan de Wadi
zijde. Geef hier de leerlingen en
leerkrachten de ruimte zodat het
overzichtelijk blijft.
Schoolgids
De schoolgids 2019-2020 is klaar.
Deze zal binnenkort geplaatst
worden op de website van Villa
Vlinderhof.
Kalender
De schoolkalender is zichtbaar in
schoudercom. U kunt hem altijd
inzien en is actueel. We maken ook
een papieren versie. Deze liggen
vanaf maandag 2 september op de
meeneemtafel bij de balie van de
congiërge.
De indeling van de fietsenstalling
2019 – 2020
● Fietsenstalling bij ingang
Noord.
(Dit is de fietsenstalling tegen
het kleuterplein aan).
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 7 en
de groepen 1/2 die hun
klaslokaal aan deze zijde
hebben.
● Fietsenstalling bij ingang
West. (Dit is de fietsenstalling
aan de kant van de Wadi)
Deze fietsenstalling
wordt gebruikt door de
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groepen 1 t/m 5.(De
fietsenstalling aan de kant van
de stenen buitentrap)Deze
fietsenstalling wordt gebruikt
door de groepen 6.
● Fietsenstalling centraal.
(Dit is de fietsenstalling
bij de hoofdingang).
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 8 op
woensdag en vrijdag.
In de ochtend komen veel leerlingen
op de fiets naar school. Dit vinden
wij erg fijn. We willen u erop attent
maken dat het fietsen op het
centrale plein niet is toegestaan ivm
voetgangers. Graag tijdig afstappen
en te voet de fietsen parkeren in de
daarvoor bestemde fietsenstalling
zoals boven genoemd.
Gouden weken
Net als vorig jaar starten wij met de
werkwijze van de GOUDEN WEKEN
In deze eerste GOUDEN WEKEN
wordt er veel aandacht besteed aan
de nieuwe groep, de klassenregels
en interacties tussen de kinderen
onderling en de leerkracht.
Centraal staan de volgende
onderwerpen
1. Groepsverantwoordelijkheid
2. Wederzijds respect
3. Samenwerken
4. Besluitvorming
5. Problemen aanpakken
De ingrediënten voor de GOUDEN
WEKEN zijn
· Zelf geformuleerde, positieve
groepsregels
· Energizers (groepsvormende
spelletjes)
· Coöperatieve leervormen
· Voorbeeldgedrag van de leerkracht

Personeel
Vanaf schooljaar 2019-2020 treft u
in onze school een aantal nieuwe

teamleden. Zij stellen zich graag aan
u voor.
Mijn naam is Krista Lub. Ik ben 27
jaar oud en woon samen met mijn
vriend in Waspik. Oorspronkelijk
kom ik uit Rotterdam, dus de zachte
G zullen jullie bij mij missen. Hoewel
mijn roots in het Westen liggen,
houd ik wel van de Brabantse
gezelligheid en ben ik samen met
mijn vriend lid van een
carnavalsvereniging. In mijn vrije
tijd speel ik
badminton
bij FST
Waalwijk en
loop ik
graag hard.
Verder vind
ik het leuk
om gitaar
te spelen,
te koken en
op reis te
gaan.
Na een aantal jaar les te hebben
gegeven aan de bovenbouw, ga ik
vanaf dit schooljaar met veel
enthousiasme lesgeven aan groep
3. Ik heb er zin in!
Ik ben Lian Verhoeven en ik ben de
nieuwe leerkracht van groep 7A. Ik
ben 35 jaar en woon in Dongen. In
mijn vrije tijd doe ik graag leuke
dingen met vrienden en vriendinnen
en maak ik muziek. Ik speel trompet
in een harmonie en in een
carnavalsband. Ook speel ik gitaar,
maar dat doe ik eigenlijk alleen maar
thuis. Als ik thuis ben kijk ik graag
tv, lees ik een goede thriller of ben ik
bezig met legpuzzels of denksportpuzzels. Om niet alleen maar
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zittende hobby’s te hebben, is het
buiten sporten (bootcamp of boksen)
ook een fijne wekelijkse activiteit.
Wat betreft mijn werk; hiervoor heb
ik 5 jaar op De Vlinderboom in Loon
op Zand en 6 jaar op De Springplank
in ’s Gravenmoer gewerkt, waar ik in
de groepen 5/6 en (6/)7/8 heb
lesgegeven. Ik ga elke dag met veel
plezier naar mijn werk en ik weet
zeker dat dat ook hier zal gaan
lukken, want ik heb er erg veel zin in
om hier te mogen werken!
Hoi allemaal!
Ik ben Noor
Vekemans. Ik
ben 22 jaar
oud en ik woon
in Boxtel.
Vanaf dit
schooljaar ben
ik werkzaam
als

Ik heb erg veel zin om aan de slag te
gaan op Villa Vlinderhof en ik hoop
dat ik iedereen goed kan helpen!
Hallo, ik ben Ilse van den Corput.
Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen. Mijn hobby's zijn lezen,
wandelen en volleyballen. Ik ben
sinds 2000 werkzaam op OBS de
Krullevaar als groepsleerkracht. In
2014 ben ik begonnen als IB-er op
OBS de Radonkel in
Raamsdonksveer. Ik ben sinds 2017
als IB-er
werkzaam
op OBS de
Krullevaar.
Vanaf dit
schooljaar
start ik hier
op
donderdag
als IB-er.
Ik heb er
veel zin in.
Hans de Peffer gaat komend
schooljaar elke vrijdag een groep
vervangen. Die leerkracht is dan
vrijgeroosterd van lesgevende taken.
Hans stelt zich in een volgende
nieuwsbrief graag aan u voor.

onderwijsassistent binnen Villa
Vlinderhof. Maandag t/m donderdag
ben ik te vinden in de reguliere
groepen en op vrijdag in de
Stergroep.
Buiten het werken als
onderwijsassistent ben ik graag
sportief bezig met hockeyen en
fitnessen. Daarnaast houd ik ervan
om te winkelen, uit eten te gaan en
gezellige uitstapjes te maken.

AVG Privacy
U heeft in het verleden aangegeven
wel of geen toestemming te geven
voor een aantal privacy-gerelateerde
onderwerpen (denk aan gebruik van
Basispoort, Chromebookaccounts
etc.). Volgens de AVG (Privacywet)
moet school u elk jaar de
mogelijkheid bieden deze
toestemming alsnog te geven of in te
trekken. Mocht u dus willen
terugkomen op een toestemming die
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u wel of niet gegeven hebt, dan kunt
u dit aangeven door een berichtje
aan de directeur
(obs@villavlinderhof.nl) of de ICT-er
(mvandeneinde@villavlinderhof.nl).
Wilt u niets veranderen? Dan hoeft u
niets te doen en blijft uw eerdere
keuze gewoon geregistreerd.
Verlof aanvraag
Een verzoek om verlof moet door de
ouders/verzorgers van het kind
uiterlijk zes weken van te voren via
een verlofaanvraag op de
ouderportal ingediend worden bij de
directie van de school.
Het is van belang om eerst de
goedkeuring van het verlof af te
wachten voor u iets gaat boeken of
organiseren. Dit voorkomt
teleurstellingen of een boete vanuit
leerplicht.
De directie is verplicht om
ongeoorloofd verzuim of vermoeden
daarvan te melden bij de
leerplichtambtenaar. Wilt u over de
mogelijkheden voor extra verlof
meer informatie hebben, dan kunt
hiervoor bij de directie terecht.
Als het verlof wordt ingewilligd,
krijgt u binnen 2 weken bericht.
Meer over aanvragen van verlof
weten? Zie schoolgids, bijlage 2.
Leerlingenraad
De leerlingenraad voor komend
schooljaar bestaat uit de volgende
leerlingen:
Groep 6a: Isa de Cloe
Groep 6b: Fedde Verhagen
Groep 6c: Saar Spuijbroek
Groep 7a: Rosa van Oort
Groep 7b: Charlotte Nelom
Groep 7c: Nina Arendse
Groep 8a: Kiki Arendse

De leerlingenraad vergaderd op
woensdagmiddagen van 12.15 uur
tot 13.15 uur.
Melanie de Kort
(bovenbouwcoördinator) zal in
samenwerking met een leerkracht de
leerlingenraad begeleiden. Er zal
regelmatig een terugkoppeling
worden gegeven in de nieuwsbrief
vanuit de leerlingenraad.
GO-Waalwijk

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 6 september 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!
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