Vrijdag 29 maart 2019
Welkom op school
1G Floris Gulicher
1G Baukje de Neef
Personeel
Juf Chris (groep 1-2 A) heeft per 6
mei een fulltime baan geaccepteerd
op een andere school. Dat betekent
dat wij voor na de meivakantie op
zoek zijn naar een parttime
leerkracht die naast juf Ilona gaat
werken. Zodra we een geschikte
kandidaat hebben gevonden zullen
wij dit kenbaar maken. Wij wensen
juf Chris alle goeds en heel veel
succes bij haar nieuwe uitdaging.
MR
Op maandag 18 maart heeft er
weer een MR vergadering
plaatsgevonden. De leden van de
diverse ontwikkelteams hebben de
oudergeleding van de MR op de
hoogte gebracht wat de stand van
zaken is in elk ontwikkelteam. Ook
stond het schoolplan op de
agenda. Alle gegevens zijn
verzameld en er is een prioritering
gemaakt door het MT. Op
maandag 1 april wordt het
schoolplan besproken in de
teamvergadering. Tevens is
gesproken over het beleid wat
betreft leerlingregulatie. Het plan
dat gemaakt is, is juridisch
gecheckt. Er worden nog een
aantal zaken aangepast alvorens
het plan in gebruik genomen zal
worden.
We merken dat de zichtbaarheid
van de MR onder de ouders steeds
groter wordt. Dit vinden wij prettig
om te zien. Zoals jullie gelezen
hebben, is er op dit moment een
stemming voor een nieuw lid van

15e jaargang, nummer 14
de oudergeleding. Er zijn drie
kandidaten die zich via een aparte
mail aan jullie voorgesteld hebben.
Jullie zijn uitgenodigd om via
Schoudercom een stem uit te
brengen op één van deze ouders.
AVG
Er zijn nog een aantal ouders die de
toestemmingsvragen AVG nog niet
hebben ingevuld. In het kader van
de privacywetgeving AVG willen wij u
verzoeken - als u dit niet eerder
heeft gedaan - om de
toestemmingsvragen beeldmateriaal
in te vullen. U kunt deze vragenlijst
op de volgende plek vinden in
SchouderCom: Mijn gegevens ->
toestemmingsvragen. U kunt uw
antwoorden altijd wijzigen indien
gewenst. De leerkracht krijgt hier
dan automatisch een melding van.
Aanpassen mediatheek
De mediatheek gaat verbouwd
worden tot een multifunctionele
ruimte. De verbouwing gaat in de
meivakantie van start. Hopelijk zijn
ze na de meivakantie klaar, maar het
kan natuurlijk uitlopen. Dit heeft dan
consequenties voor de looproutes
van de leerlingen die de in- en
uitgang aan de Wadi-zijde gebruiken
(groepen
3-4). Wij
zullen u
als ouders
via de
volgende
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nieuwsbrief op de hoogte houden als
de aangepaste looproutes na de
meivakantie nodig zijn.
Schoolfotograaf
Op donderdag 4 april en vrijdag 5
april zullen er door Kiek Fotografie
weer foto’s gemaakt worden op
school. Naast individuele
portretfoto’s en groepsfoto’s, zullen
er ook foto’s genomen worden met
de broertjes en zusjes op school. Alle
foto’s van de groep 8 leerlingen
zullen op de vrijdagmiddag 5 april
gemaakt worden, aangezien zij dan
op de hoofdlocatie aanwezig zijn.
Mocht u bezwaar hebben tegen
het nemen van de foto’s, dan
kunt u dit kenbaar maken bij de
leerkracht van uw kind.
Tip: kleurige kleding zorgt voor
mooie foto’s. Mocht u vragen hebben
kunt u contact opnemen met Kim
Trimbach
(ktrimbach@villavlinderhof.nl)
Boekenmarkt
Op woensdag 27 maart heeft de
boekenmarkt plaats gevonden. Er
was een mooie opkomt en we
hebben ongeveer 580 boeken
kunnen
verkopen.
Van het
opgehaalde
geld worden
nieuwe
boeken
gekocht
voor de
Kleuterbieb
en Villatheek.
Bedankt voor jullie bijdrage en heel
veel leesplezier!

Ontruimingsoefening
Donderdag 21 maart was er een
geplande ontruimingsoefening
tijdens het
overblijven. De TSO
medewerkers hebben
de leerlingen naar
buiten begeleid
nadat het alarm zich
liet horen. De
leerkrachten hebben
zich bij hun groepen
gevoegd. Nadat
iedereen compleet
was hebben we onze
pauze weer vervolgd.
De
ontruimingsoefening
wordt geëvalueerd
door de werkgroep en de TSO
medewerkers. Aan de hand van deze
evaluatie kunnen wij ons BHV beleid
en gemaakte afspraken aanpassen
daar waar nodig.
Oproep TSO medewerkers
Om de TSO in goede banen te leiden
zijn we op zoek naar nieuwe TSO
medewerkers. Vindt u het leuk om
een uurtje per dag een groep
kinderen te begeleiden dan zijn wij
op zoek naar u!! Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag verzorgen wij
het overblijven. Op vrijdag worden
klassen gebundeld, op de overige
dagen blijven de kinderen in hun
eigen klas over. Met bijna 400
kinderen per dag die overblijven
hebben we dus heel wat
medewerkers nodig. Ook opa’s,
oma,s, buren enz. zijn van harte
welkom om zich aan te sluiten bij
ons gezellige TSO team. Ook als u
maar 1 of 2 dagen kunt bent u van
harte welkom. Er staat een
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vergoeding van 9 euro per keer
tegenover en natuurlijk heel veel
blije kindergezichten.
Heeft u of iemand uit uw omgeving
interesse stuur dan een mailtje naar
dansems@mikz.nl
Gevonden voorwerpen
Mocht er thuis een schoen, shirt of
sjaal ontbreken in het assortiment
van uw kind(eren) kunt u een kijkje
nemen bij de gevonden voorwerpen.
De kisten
zijn namelijk
weer goed
gevuld. U
kunt deze
vinden bij de
kleedkamers
van de
gymzaal of
vraag ernaar
bij de keuken in de gezamenlijke hal
op de begane grond. Wellicht maakt
u op deze manier het setje weer
compleet. Alvast bedankt.
Samenwerking met Futura
Maandag 25 maart zijn de leerlingen
van groep 6 spelletjes gaan spelen
bij de bewoners van onze ‘bijna’
buren woonachtig bij Futura.

Vrijdag 29 maart zijn de leerlingen
van groep 4 liedjes gaan zingen voor
de bewoners van Futura. Op deze

middagen hebben beide partijen
enorm genoten van en met elkaar.

Bericht vanuit de bieb
Heeft jouw kind moeite met lezen en
spellen? Wil jij je kind graag helpen,
maar weet je niet goed hoe? Er zijn
heel veel handvatten en
hulpmiddelen. Niet alleen voor
kinderen, ook voor hun ouders! Hoe
help je jouw kind een stapje verder?
Bibliotheek Midden-Brabant heeft
een online tool die van 1 april t/m 10
mei open staat voor alle ouders en
kinderen met lees- en
spellingsproblemen. Volg de training
samen met je kind, op een moment
en in de volgorde die jullie uitkomt.
Bouw aan zelfvertrouwen met leuke
oefeningen, achtergrondinformatie
en handige tips.
De onderwerpen die in de online tool
aan bod komen zijn;
● Zelfvertrouwen
● Leesplezier en leesmotivatie
● Andere talenten
● Beelddenken
● Apps, games en spellen
Doe mee! Aanmelden via
bibliotheekmb.nl/dyslexie
Tanis Triathlon de Langstraat
TLV organiseert op zondag 2 juni de
Tanis Triathlon de Langstraat. het
doel van dit evenement is om
belangstellende op een
laagdrempelige manier kennis te
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laten maken met triatlon. Ben je 8
jaar of ouder kun je hier aan
meedoen en inschrijven voor de
oefenmomenten die in april en mei
van start zullen gaan. Voor meer info
verwijzen we jullie graag naar de
website van TLV de langstraat,
Start-to-Tri jeugd. Of schrijf je
meteen in via: www.inschrijven.nl,
Tanis Triathlon de Langstraat.
Fotowedstrijd GO Waalwijk!
Wie maakt de mooiste actiefoto van
zijn dochter of zoon die met sport- of
kunstbeoefening bezig is? Wie maakt
een prachtige foto, vol passie, van
een sportende, dansende of zingende
tante of opa?
Het Huis van Waalwijk nodigt
iedereen uit om foto’s in te sturen
van een familielid, jong of oud, dat
bezig is met sport of kunst. In
samenwerking met
Centrummanagement Waalwijk en
de winkeliers in het centrum van
Waalwijk zullen de mooiste foto’s de
hele maand
september
een plek
krijgen in
de etalages
in het
centrum
van
Waalwijk
en in het
Huis van
Waalwijk.
In juni
maakt een deskundige jury
bestaande uit de fotografen Luuk
Aarts en Piet Pulles, alsmede de
beeldend kunstenaar Maria Klerx een
selectie.
De jury selecteert niet zozeer op de
technische kwaliteiten van de
fotograaf of het gebruikte materiaal,
maar meer op het moment dat is

vastgelegd. Het gaat om het
verbeelden van passie, concentratie,
actie, blijdschap, kracht, beweging
en timing. Foto’s moeten digitaal, als
JPG-bestand, aangeleverd worden
via info@huisvanwaalwijk.nl.
Iedere deelnemers kan maximaal
drie foto’s insturen. Omdat de foto’s
bij publicatie worden uitvergroot,
mag het bestandsformaat niet te
klein zijn. Bij voorkeur minimaal 10
megapixels, maar liefst meer. Alle
deelnemers aan de fotowedstrijd
ontvangen in de tweede helft van
juni nader bericht. Na afloop van de
winkeletalage-expositie ontvangen
de inzenders van de geselecteerde
werken de geëxposeerde afdruk van
hun foto. De eersteprijswinnaar
ontvangt bovendien een workshop of
cursus naar keuze bij
Kunstencentrum Waalwijk met een
minimale waarde van € 150.
Flyer Steunouder
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u een flyer van Steunouder.
Steunouder is een nieuwe dienst van
Contour de Twern.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 12 april 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!
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