Vrijdag 22 oktober 2021
Welkom
1-2 B Bo Berkhout
1-2 B Romijn Konings
1-2 C Summer Lamers
1-2 C Emke Mooiweer
1-2 B Jhené Jansen
1-2 A Ivar Brienen
1-2 B Lars Snoeren
1-2 C Viktor Vojinovic
MR vergadering.
Afgelopen maandag 18 oktober
hebben wij onze tweede MR
vergadering gehad. In deze
vergadering is de stand van zaken
rondom de diverse werkgroepen
(cultuur, rekenen, lezen en gedrag)
besproken. Ook zijn er een aantal
vaste punten volgens de jaarplanner
besproken, zoals: schoolevaluatie en
schoolrapportage. Tevens is er stil
gestaan bij de werkgroep ‘andere
schooltijden’. Vorige week is er een
advies neergelegd bij de directie. Dit
advies is gedeeld tijdens de MR
vergadering en besproken met alle
leden. Op korte termijn worden jullie
als ouders ook geïnformeerd over dit
advies.
Tevens is het jaarverslag van de MR
van afgelopen schooljaar doorlopen.
Hierin staat beschreven wat er vorig
jaar allemaal besproken en opgepakt
is door de MR.
Ook is de penningmeester van de OR
aangesloten. Zij heeft ons inzicht
gegeven in het OR budget en het
financieel jaarverslag van 2020-2021
is toegelicht.
Tot slot zijn er een aantal zaken die
besproken zijn tijdens de GMR
vergadering met ons gedeeld. De
GMR is op bestuursniveau.
Leerlingenraad
Deze kanjers gaan zich komend jaar
inzetten voor Villa Vlinderhof.

18e jaargang, nummer 4
Sara groep 6A, Pien groep 6B, Olivia
groep 6C, Saar groep 7A, Erin groep
7B, Suze groep 7C, Saar groep 8A,
Isa groep 8C.

Ze hebben zich inmiddels
voorgesteld in de groepen, er is een
poster gemaakt!
Audit Villa Vlinderhof
Donderdag 18 november vindt er
een interne audit plaats op de Villa
Vlinderhof. Collega directeuren
brengen dan een bezoek aan onze
school om de onderwijskwaliteit
onder de loep te nemen. Zij leggen
daarvoor verschillende klasbezoeken
af en hebben gesprekken met
directie, leerkrachten, leerlingen en
ouders. De sterke punten en
ontwikkelpunten die hierbij naar
boven komen verwerken wij in onze
school- en jaarplannen zodat we ons
onderwijs verder kunnen
optimaliseren.
Bericht van de oudercommissie
Zoals al eerder bekend gemaakt,
heeft de medezeggenschapsraad de
ouderbijdrage voor schooljaar
2021/2022 vastgesteld op € 35,- per
leerling. Hiervan worden allerlei
leuke activiteiten betaald zoals onder
andere het schoolreisje, de sportdag

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
en de activiteiten rond Sinterklaas,
Kerst en Carnaval.
Van veel ouders hebben wij
inmiddels een machtiging gekregen
om deze bijdrage automatisch te
incasseren. Daarvoor dank. Deze
incasso’s zullen wij woensdag 27
oktober 2021 uitvoeren.
Voor de leerlingen waarvoor wij nog
geen machtiging hebben, kunt u de
bijdrage overmaken op:
IBAN: NL97 RABO 0334 2738 89
t.n.v.: Stichting BRAVOO inzake
ouderraad Villa Vlinderhof
o.v.v.: “ouderbijdrage” en de vooren achternaam van uw kind.

verandert. Wij brengen u hier dan
uiteraard van op de hoogte.

Mocht u ons willen machtigen kunt u
dit doen door bijgaande machtiging
in te vullen en af te geven bij de
leerkracht of de directie.

De school wordt verdeeld in 3
groepen (1/2, 3/4, 5/6 ). Elke groep
krijgt een eigen winnaar. Dit
vanwege de eerlijkheid voor de
kinderen. Op vrijdag 5 november
worden de eindscores verzameld
door de verkeerscommissie. De
beste broemloze klas wordt daarna
zo snel mogelijk bekend gemaakt en
krijgt een kleinigheidje.
De groepen 7/8 doen niet mee,
omdat daar alle leerlingen met de
fiets naar school komen.

Bent u in het bezit van de Paswijzer
van de Gemeente Waalwijk of iets
vergelijkbaars van een andere
gemeente, dan verzoeken wij u om
ons een bericht te sturen via
Schoudercom aan de
Penningmeester mailbox. Wij kunnen
dan voor u een factuur opmaken.
Groepsvoorstellingen
Vanaf dit schooljaar is het gezien de
versoepelingen gelukkig weer
mogelijk om te komen kijken naar de
groepsvoorstelling van
uw zoon/dochter. Per leerling mogen
er twee personen komen kijken,
indien ze geen klachten hebben.
Dit aantal is inclusief eventuele
kinderen. De voorstellingen t/m
groep 6 worden opgevoerd in de
speelzaal van de hoofdlocatie. De
voorstelling van groep 7 wordt
opgevoerd op de Rembrandtlaan.
U kunt vanaf 18.30 uur
binnenkomen via de hoofdingang. De
uitvoering zal starten om 18.45 uur.
Mochten er gedurende het jaar toch
aanscherpingen komen vanuit de
overheid, kan het zijn dat dit weer

Broem Break Week
(op voeten en fietsen naar school)
Wanneer: maandag 1 november
t/m vrijdag 5 november
Doel: Leerlingen (en ouders)
stimuleren om ‘broemloos’ naar
school te komen, dus niet met de
auto maar lopend of op de fiets.
Dagelijks inventariseren we hoeveel
leerlingen lopend/fietsend naar
school komen. Die gegevens zetten
we in grafieken en elke dag wordt
het aantal leerlingen hierbij vermeld.

Schoolbadminton toernooi
Woensdag 27 oktober organiseert
F.S.T. Waalwijk voor alle leerlingen
van 10 t/m 13 jaar een badminton
toernooi. Interesse? In de bijlage
vindt u een poster met alle
informatie m.b.t de aanmelding.
Bericht van Contour de Twern
Wij willen u graag op de hoogte
brengen van een chill avond voor
jonge mantelzorgers op woensdag
27 oktober. Deze chill avond is
bedoeld voor kinderen (van 8 t/m 12
jaar) die zorg dragen voor hun
ouders, broertje/zusje of
bijvoorbeeld opa/oma. Jonge
mantelzorgers dragen bijvoorbeeld
extra huishoudelijke taken, moeten
wel eens hun broertje/zusje ophalen

Heeft u nieuws: info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
van school en/of helpen hun ouders
met vertalen. Wanneer er
vermoedens zijn dat een kind wat
meer op zijn/haar schouders draagt
dan andere kinderen, dan is deze
chill avond wellicht iets voor
hem/haar. Op deze chill avond komt
hij/zij in contact met andere jonge
mantelzorgers en geeft dit een
moment voor hem/haar om zelf ook
even te ontspannen. In de bijlage
vindt u een flyer over deze chill
avond.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 12 november
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
wensen wij iedereen
een fijne vakantie.

Heeft u nieuws: info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

