Vrijdag 8 november 2019
Personeel
Mariëlle Vercammen (directeur) is
vanaf vrijdag 15 november t/m
vrijdag 20 december afwezig.
Saskia Jansen (directeur van OBS
de Krullevaar) zal ongeveer twee
dagen in de week aanwezig zijn om
haar taken over te nemen. Saskia
wordt ondersteund door de leden
van het managementteam Melanie
de Kort, Kim Trimbach en Linda van
Beek.
Degene die het dagelijkse
aanspreekpunt is, werkt in het
directiekantoor zodat u daar terecht
kunt bij vragen.
Het mailadres obs@villavlinderhof.nl
en de mailbox in SchouderCom kunt
u gewoon blijven gebruiken bij
vragen of andere zaken. Zowel
Saskia als de MT-leden kunnen de
mail lezen en kunnen deze
beantwoorden.
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Speelomgeving
Afgelopen weken zijn we weer een
stap verder gekomen met betrekking
tot de realisatie van het totale
project “natuurlijke speelomgeving”
op en rondom onze school. Een
afvaardiging van de omwonenden
hebben de nodige positieve
handtekeningen verzameld. Ook
hebben we enkele bewoners bereid
gevonden om te ondersteunen in het
regelmatige onderhoud. Gezien de
diverse toezeggingen die reeds
gedaan zijn en de aanvragen die nog
lopen hebben we besloten om het
project fasegewijs te starten. Samen
met het hoveniersbedrijf wordt de
offerte volgende week nogmaals
‘tegen het licht gehouden” en zullen
we waarschijnlijk een startdatum af
kunnen spreken.

TSO nieuws

Afgelopen periode heeft een eerste
bijeenkomst plaatsgevonden met De
TSO club. Deze organisatie gaat
vanaf 1 januari 2020 de TSO
organiseren op Villa Vlinderhof.
Komende week is er een
vervolgafspraak en worden de
plannen concreet gemaakt en
uitgewerkt. Saskia (vervangend
directeur) is hierbij betrokken. Zodra
er meer informatie bekend is wordt u
als ouder(s) hiervan op de hoogte
gesteld.

Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR)
Beste ouders en/of verzorgers,
De school van uw kind(eren) valt
onder Stichting BRAVOO. Een
stichting voor openbaar onderwijs in
de gemeenten Waalwijk, Dongen,
Loon op Zand en Raamsdonkveer.
Op de school van uw kind(eren)
bestaat een MR oftewel
Medezeggenschapsraad welke een
keer of zes vergadert over schoolse
zaken. Dit kan gaan over bv. de
schooltijden, de schoolgids, het
schoolplan, de formatie en
klassenverdeling en meer van dit
soort schoolse zaken. De MR bestaat
uit een aantal personeelsleden en
ouderleden.
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Om op bovenschools niveau met de
bestuurder mee te praten en denken
bestaat er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad. Deze
vergadert eveneens een keer of zes
op dinsdagavond, op locatie Obs de
Hoef, in Waalwijk, van 19.30 - 22.00
uur. In deze raad zitten eveneens
een aantal personeelsleden van de
stichting en ouders, die verbonden
zijn aan een van de scholen van de
stichting.
Op de Website van Stichting
BRAVOO:
https://www.stichtingbravoo.nl
kunt u onder het kopje
ORGANISATIE -->
MEDEZEGGENSCHAP vanaf nu het
een en ander lezen over de GMR.
Mocht u interesse hebben om een
keer een vergadering bij te wonen,
meldt u zich dan aan bij
c.mannak@obsdehoef-hugo.nl
Met vriendelijke groeten namens de
GMR leden, Carla Mannak
Sinterklaas info
Nog een paar nachtjes slapen dan is
Sinterklaas weer in het land. Op
zaterdag 16 november komt hij aan
met de trein in Apeldoorn. Net als
vorig jaar volgen we op school weer
de gebeurtenissen uit het
Sinterklaasjournaal op de voet. Daar
zijn we de komende tijd weer druk
mee bezig. Op maandag 11
november gaat het
Sinterklaasjournaal weer van start
(18.00 uur op Zapp) en kijken we
het Sinterklaasjournaal ook in de
klas. Op de site
www.sinterklaasjournaal.nl is vanaf

begin
november veel
leuks te
vinden.
Sinterklaas
brengt op
donderdag 5
december
2018 een
bezoek aan de
Villa.
Villa Kijk
groep 3-4
Woensdag 13 november is er weer
een Villa Kijk gepland in de groepen
3-4. De leerkrachten van groep 3-4
maken de deur om 12.15 uur open
aan de Wadi zijde dan kunt u uw
kind(eren) binnen ophalen.
Meedenksessie van buurtbinders
Onderaan deze nieuwsbrief hebben
we de informatie over een
meedenksessie van Buurtbinders
geplaatst.
Kleurplaten intocht Sint Sprang Capelle
De kleurplaten voor de intocht van
Sinterklaas in Sprang-Capelle zijn
vanmorgen uitgedeeld in de groepen
1 t/m 4. Mocht u nog kleurplaten
willen hebben liggen klaar op de tafel
bij de balie van de conciërge en kunt
u deze vinden op de volgende
website: www.sinterklaasintocht.com
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 22 november 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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