Vrijdag 13 maart 2020
Update Corona
Vanuit het kabinet is de oproep
gedaan om scholen zoveel mogelijk
open te houden. Met name om te
zorgen dat ouders die werkzaam
zijn in vitale functies (onderwijs,
zorg, politie en brandweer) kunnen
blijven werken, om ontwrichting
van de samenleving (verder) te
voorkomen.
Afgelopen week hebben we
regelmatig een aantal groepen
moeten vragen om thuis te blijven.
Het lijkt erop dat het aantal
leerkrachten dat inzetbaar is groeit.
Dat onze school zo gewoon mogelijk
door kan draaien is overigens zeker
ook de verdienste van collega’s die
extra werken of ook bereid zijn een
andere dan de eigen groep te
“draaien”. Ook onze
onderwijsassistenten / stagiaires
dragen hun steentje bij. Het is goed
te zien dat we samen de schouders
er onder zetten!
Nog steeds zijn er veel kinderen
thuis omdat ze ziek zijn of nog
onvoldoende hersteld. Ouders
nemen dus hun verantwoordelijkheid
en ook dat verdient waardering!
Op dit moment zijn er geen
leerkrachten die hebben
aangegeven maandag niet te
kunnen komen werken.
Mochten zich in het weekend
veranderingen in de situatie
voordoen (er kunnen bijv.
leerkrachten ziek worden die dat
nu nog niet zijn) dan informeren
we u zondag via Schoudercom.
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Vanaf maandag/dinsdag gaan we
leerlingen die nog steeds ziek thuis
zijn, voorzien van extra werk.
Hoe dat er uit gaat zien gaan we
maandag met de bouwcoördinatoren bespreken en dan
kunnen de leerkrachten dat in orde
maken. U krijgt hier dus nog
informatie over.
Onderaan in deze nieuwsbrief vindt
u een overzichtje van internetsites
waar leerlingen die
noodgedwongen thuis zijn zinvol
mee bezig kunnen zijn.
Als er aanpassingen komen op het
gebied van praktische zaken op
groepsniveau zoals bijvoorbeeld
technieklessen, groepsvoorstellingen
informeren de leerkrachten u via
Schoudercom.
De richtlijnen van RIVM – GGD:
• Bij verkoudheid niet naar
school.
• Probeer waar mogelijk sociale
contacten te beperken.
• Blijf aandacht houden voor de
hygiëne maatregelen.
Vooruitkijken??
Voorspellen hoe de virus-besmetting
gaat verlopen, welke maatregelen
van kracht blijven of welke nieuwe
maatregelen genomen zullen worden
is nu niet te doen. Voor nu gaan we
er van uit dat de drie hierboven
genoemde maatregelen maandag
nog steeds gelden. Mochten er in het
weekend nieuwe maatregelen
bekend worden met direct gevolg
voor de scholen dan zullen we u
informeren via Schoudercom.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Welkom
1-2B Valentina Vijonovic
1-2B Quint Elst
1-2D Yavuzhan Eyupglu
Vakantierooster 2020-2021
De MR heeft ingestemd met het
vakantierooster van 2020-2021.
Hierbij het overzicht van de
vakanties.
Herfstvakantie:
ma 19-10 t/m vr 23-10
Kerstvakantie:
ma 21-12 t/m vr 01-01
Voorjaarsvakantie:
ma 15-02 t/m 19-02
2e paasdag: ma 05-04
Koningsdag: di 27-04
Meivakantie:
ma 03-05 t/m vr 14-05
2e pinksterdag: ma 24-05
Zomervakantie:
ma 26-07 t/m vr 03-09

bepalen datum een extra moment
ingeroosterd.
Traktatiebeleid
Als uw kind(eren) jarig zijn vieren ze
hun verjaardag in de klas. Het blijkt
dat de traktaties steeds vaker
grotere vormen
aannemen en er
veel ongezonde
traktaties mee
naar school
komen. Wij willen
u vragen om de
traktaties gezond
en bescheiden te
houden, ook voor de leerkrachten.
Tips Internetsites
Zie volgende bladzijde

Voor schooljaar 2020-2021 hanteren
we ook drie ‘vroegertjes’ voor de
vakanties.
Vrijdag 18 december 2020
continurooster tot 13.00 uur voor
alle leerlingen.
Vrijdag 12 februari 2021
alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Vrijdag 23 juli 2021
alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Naast de vakanties zijn er
ook studiedagen gepland. Deze
worden in de volgende nieuwsbrief
bekend gemaakt.
Schoolfotograaf
Komende vrijdag 20 maart en de
week daarna (27 maart) komt de
schoolfotograaf. Met de fotograaf
hebben we afgesproken dat we op
die vrijdagen (als er geen andere
maatregelen van kracht zijn) de
portretfoto’s maken van de kinderen
die aanwezig zijn. Voor kinderen die
niet in de gelegenheid zijn om op de
foto te gaan, wordt op een nader te
Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Rekenen:
http://www.meestermichael.nl/
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/begrijpend-lezen/
https://www.rekenen-oefenen.nl/start
https://www.rekenen.nl/
https://www.spelletjesplein.nl/rekenen/
https://www.redactiesommen.nl/
Taal:
http://www.meestermichael.nl/
Groep 7-8 Werkwoordspelling, spelling en woordenschat: https://www.jufmelis.nl/
Spelling groep 3 t/m 8: https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbankrekenen/begrijpend-lezen/
Spelling: www.spellingoefenen.nl
Groep 3: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3
Groep 4: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-4
Groep 5: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5
Groep 6: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-6
Groep 7: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-7
Groep 8: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8
Begrijpend lezen: https://www.begrijpend-lezen-oefenen.nl/start
Lezen:
30 min zelfstandig lezen elke dag (leesboek, stripboek, prentenboek etc.)
AVI lezen groep 3 t/m 8: https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm
Woorden flitsen groep 3 t/m 8: http://www.neo4tx.nl/flits/
Woorden flitsen groep 3 t/m 8: https://www.regenbooggorinchem.nl/woordentrainer/
Woorden flitsen groep 3 t/m 8: https://www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden
AVI lezen: https://juf-karines-oefensite.webnode.nl/lezen/technisch-lezen/
AVI lezen: https://meestererik.jouwweb.nl/technisch-leesoefeningen

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 27 maart 2020
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend
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