Vrijdag 2 november 2018
Welkom op school
1-2C Tycho Dullaart
1-2E Tess Bruijsters
1-2F Liva Dekkers
3C Kiki Kempkes
4B Jack Kempkes
Studiedag 06-11-2018
Dinsdag 6 november zijn alle
leerlingen van Villa Vlinderhof vrij in
verband met een studiedag. Deze
studiedag wordt verzorgd door
Stichting Bravoo waar wij onderdeel
van zijn. De studiedag staat in het
teken van ‘inspiratie’ en de wens
vanuit het bestuur is dat een ieder
geïnspireerd naar huis gaat.
Toegangskaartjes en onrust
groepsvoorstellingen
Wij merken dat er onduidelijkheid is
over het gebruik van de
toegangskaartjes bij de
groepsvoorstellingen die worden
gegeven in alle groepen ieder
schooljaar. Iedere leerling krijgt 4
toegangskaartjes. Ook de broertjes
en zusjes van de leerlingen tellen
mee als bezoeker en dienen dus een
toegangskaartje in te leveren bij
binnenkomst.
Wij hanteren deze regel in verband
met de maximale aantal personen in
een ruimte. Wij hopen op uw begrip
Ook hebben wij de afgelopen weken
gemerkt dat leerlingen die mee
komen kijken naar de voorstellingen
van hun broertjes en/of zusjes op
eigen initiatief door de school gaan
lopen en in lokalen komen waar ze
op dat moment niet horen te zijn.
Dit is niet de bedoeling. Wij willen u
als ouders vragen om u kinderen
daar op te attenderen en hierop toe
te zien. Als je komt kijken naar een

15e jaargang, nummer 5
groepsvoorstelling neem je plaats in
de daarvoor bestemde ruimte.
Sinterklaas
Over twee weken is Sinterklaas weer
in het land. Op zaterdag 17
november komt hij aan met zijn
pakjesboot in Zaanstad. Net als vorig
jaar volgen we op Villa Vlinderhof
weer de gebeurtenissen uit het
Sinterklaasjournaal op de voet. Daar
zijn we de komende tijd weer druk
mee bezig. Op maandag 12
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 woensdag 5
december 2018 een bezoek aan de
Villa.
Projectweek Social Media
Van 16 t/m 23 november is het
Social media week. In deze week

staan we stil bij de valkuiken en
mogelijkheden die Social media met
zich meebrengt. Wat gaan we die
week allemaal doen?
Groep 1 t/m 6; Mediawijsheid
Voor de groepen 1 t/m 6 zijn er een
aantal lessen mediawijsheid
opgesteld.
Deze lessen worden in de social
media week aangeboden. Hierbij
wordt stilgestaan bij bijvoorbeeld:

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
1.Kennismaking met verschillende
soorten media.
2.Wat zijn de mogelijkheden en
gevaren van internet.
3.Het verschil tussen internet en de
televisie.
4.Wie ben jij op internet?
Natuurlijk worden de onderwerpen
zo aangeboden dat ze aansluiten bij
de leeftijd van de leerlingen.
Groep 7/8; Mediamasters.
Net als vorig jaar hebben we voor de
groepen 7/8 gekozen voor een online
game: Mediamasters. De kinderen
leren zo meer over de kansen en de
valkuilen die de media bieden. De
kinderen laten elkaar zien welke
mediavaardigheden ze in huis
hebben om samen de game tot een
goed einde te brengen en strijden
tegen andere scholen in Nederland.
Kijk de trailer voor een duidelijk
beeld van de bedoeling en inhoud
van mediamaster.
https://www.mediamasters.nl/
Project: ANWB-Streetwise
Maandag 12 november en vrijdag 16
november staat het project:
ANWB-Streetwise op het programma
voor alle groepen.
Een educatief programma waarin de
leerlingen van groep 3 t/m 8
kennismaken met allerlei
verkeersproblemen onder leiding van
ANWB-instructeurs. De groepen 1-2
gaan onder leiding van de eigen
groepsleerkracht aan de slag met
verkeersproblemen.

Hierdoor is maandag 12
november en vrijdag 16
november de Cornelis
Verhoevenstraat afgesloten (van
7.30 uur tot 15.30 uur) voor al
het rijdend verkeer.
Wij willen jullie dan ook vragen om
deze dagen zoveel als mogelijk te
voet en met de fiets naar school te
komen.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Met vriendelijke groet,
De verkeerscommissie Villa
Vlinderhof

De onderwijsinhoudelijke nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 09 november
2018
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 16 november 2018
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een hele fijn weekend.

ANWB-streetwise vergt behoorlijk
wat organisatie. Tijdens deze twee
dagen zal het plein bij 'de druppels'
worden omgetoverd tot een
trapvaardig circuit. De gymzaal en
speelzaal worden gebruikt voor de
groepen 1-2 en 3-4. De Cornelis
Verhoevenstraat wordt gebruikt door
de groepen 5-6 om de remweg van
een auto te onderzoeken en ervaren.

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

