Vrijdag 20 december 2019
Welkom
1-2D Senn Bernaards
1-2D Iselott van Dijk
Vervanging directie
Afgelopen weken heeft Saskia Janssen
i.s.m. het MT de vervanging van Mariëlle
Vercammen op zich genomen.
Na de kerstvakantie re-integreert
Marielle op basis van 50% aanwezigheid.
In de praktijk betekent dit dat zij in de
maand januari van 10.00-14.00 uur
aanwezig zal zijn. Elke dag is er net als
afgelopen weken altijd een MT lid
aanwezig op het kantoor.
Saskia zal zich na de kerstvakantie
zoveel mogelijk richten op haar eigen
school (De Krullevaar). Wel zal zij als
vervangend directeur bij urgente zaken
kunnen ondersteunen als dat wenselijk
is.
Bericht vanuit de TSO
Drie weken geleden hebben Mikz en de
TSO CLUB de vrijwilligers van het
overblijven geïnformeerd over de stand
van zaken omtrent het overblijven op
Villa Vlinderhof vanaf 1 januari 2020.
Wilt u voor uw kind(eren) gebruik
maken van het overblijven?
Schrijf uw kind(eren) dan voor
maandag 6 januari 2020 in bij de
TSO CLUB: https://tsoclub.nl
Mikz informeert in de 1e week van
januari alle ingeschreven ouders
nogmaals ter herinnering.
Vriendelijke groet, Ans Keij
Bestuurder Mikz
Landelijke staking
Zoals in het nieuws is aangegeven staat
er een staking tweedaagse gepland op
donderdag 30 januari en vrijdag 31
januari. Momenteel zijn wij bezig met
een peiling onder het personeel hoe de
bereidheid is om te staken, na het
nieuwe CAO akkoord. Zodra wij een
duidelijk beeld hebben wordt u als
ouders zo snel mogelijk geïnformeerd
over de stand van zaken.

16e jaargang, nummer 9
ICT, Nieuwe accounts leerlingen
Binnenkort wordt er binnen het gehele
bestuur overgestapt op een nieuw
besturingssysteem. Hiervoor moeten er
voor de leerlingen nieuwe accounts
worden aangemaakt waarmee ze
kunnen inloggen met de computer of
Chromebook op dit besturingssysteem.
De accounts zijn als volgt opgebouwd:
voornaam.achternaam@stichtingbravoo.
nl. Ons streven is dat deze nieuwe
accounts zo snel mogelijk na de
kerstvakantie in gebruik kunnen worden
genomen. Voor eventuele vragen kunt u
terecht bij Marcel (ICT’er) of directie.
Kerst op Villa
Vlinderhof
Afgelopen week
hebben de leerlingen
en leerkrachten
genoten van de
diverse
kerstactiviteiten. Er is
fijn geknutseld,
gezongen, gedanst,
toneel gespeeld en
heerlijk gesmuld van een lekker
kerstontbijt. Wij willen alle ouders en
andere belangstellende van onze
leerlingen hartelijk bedanken voor de
hulp.
Notenkrakers
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
flyer van de Notenkrakers.
GO Waalwijk
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
flyer van GO Waalwijk.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 10 januari 2020
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een hele prettige feestdagen en een
fijne kerstvakantie!
Wij zien iedereen graag weer op
maandag 6 januari 2020.
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