Vrijdag 31 augustus 2018
Welkom op school
STER Ruben Ligtenberg
1-2B Oscar Kondarewicz
1-2B Max Korthout
1-2E Veerle Doevendans
1-2E Pieter van der Linden
1-2E Jaelena Windhouwer
1-2E Bauke Konings
1-2E Sophie Vugts
3A Senne Donkers
5B Stan Kreienberg
6A Jip van der Schans
6B Tristan Vermeltfort
Nieuwe schooljaar
De eerste twee weken zitten er alweer
op. Hopelijk heeft iedereen een fijne
vakantie gehad.
De nieuwsbrief wordt elke veertien
dagen gemaakt en verstuurd via
Schoudercom. Hierin staan allerlei zaken
betreffende Villa Vlinderhof.
Lees de nieuwsbrief goed. Het is het
communicatiemiddel van de school
naar ouders.
Wij willen alle ouders vragen om de
persoonsgegevens van de leerlingen te
checken in SchouderCom en deze daar
waar nodig aan te passen. Denk aan een
nieuwe telefoonnummer of
adreswijziging. Dit zodat u als ouders
goed te bereiken bent bij eventuele
noodgevallen. Alvast bedankt!
Personeel
Nieuwtje van juf Ilona:
Vol verwachting klopt ons hart......
Dit leuke nieuws mag gedeeld
worden. Patrick en ik verwachten in
februari ons eerste kindje. Op 6
februari om precies te zijn. Super
spannend, maar ook zo leuk
tegelijk.
Nieuwtje van Meneer Benjamin:
Het grote, kleine nieuws! Mijn vrouw en
ik zijn in verwachting van een klein
wondertje! 5 januari 2019 is de
uitgerekende datum. We zijn natuurlijk
ontzettend blij met dit mooie nieuws en
hebben ook al veel leuke reacties gehad.

15e jaargang, nummer 1
Vanaf maandag 27 augustus is juf Aylin
te vinden zijn in onze school op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Aylin is een leerling vanuit de
opleiding helpende zorg en welzijn. Zij
zal onze conciërge ondersteunen bij alle
werkzaamheden in en rondom de school.
Schoolgids
De schoolgids 2018-2019 is klaar.
Deze zal geplaatst worden op de website
van Villa Vlinderhof.
Kalender
De schoolkalender is zichtbaar in
schoudercom en op de website. U kunt
hem altijd inzien en is actueel. We
maken ook een papieren versie. Deze
liggen vanaf maandag 10 september op
de meeneemtafel bij de balie van de
congiërge.
Studiedagen
Donderdag 6
september en vrijdag
7 september zijn alle
leerlingen vrij. Het
team van Villa
Vlinderhof is dan op
studie 2-daagse.

Nieuws vanuit de MR
Maandag 27 augustus heeft de eerste
MR vergadering van dit schooljaar
plaatsgevonden. De MR bestaat dit jaar
uit 5 ouders (OMR) en 5 personeelsleden
(PMR) met Ruud van Hamont als
voorzitter. In deze eerste vergadering
hebben we de jaarplanner voor het
komende schooljaar bekeken,
instemming gegegeven voor de
schoolgids 2018-2019 en buigen we ons
verder over het huishoudelijk reglement
van de MR. Als vast agendapunt is de
leerling regulatie/huisvesting besproken
en zijn enkele leden van MR in gesprek
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gegaan met leden van de ouderraad
(OR) over een eventueel passend
meerjarenplan met betrekkingen tot de
ouderbijdrage en overige gelden. Mocht
u de MR nodig hebben, dan kunt u ons
altijd berichten via Schoudercom. Wij
hopen op een mooi en succesvol
schooljaar.
Ouder vertel gesprekken
Dinsdag 11 september en donderdag
13 september zijn de ouder vertel
gesprekken. Vergeet u zich niet in te
schrijven? Dit kan digitaal via de
uitnodiging die u heeft ontvangen via
SchouderCom van de leerkrachten.
Scholing MT
Het MT
(Management
Team) van Villa
Vlinderhof gaat dit
schooljaar een
scholing volgen om
de collega’s van de
verschillende
bouwen beter te
kunnen begeleiden
en coachen tijdens
al hun
werkzaamheden. Hierdoor kan het
voorkomen dat Kim Trimbach
(onderbouw coördinator), Linda van
Beek (middenbouw coördinator) en
Melanie de Kort (bovenbouw
coördinator) ook aanwezig zijn bij de
ouder vertel en rapportgesprekken.
Flitslezen
Door de invoering van de nieuwe
methode voor technisch lezen ‘Station
Zuid’ is er voor dit schooljaar geen
oproep gedaan voor flits ouders. Het
flitslezen zit geïntegreerd in de methode
en is onderdeel van het lesprogramma in
iedere jaargroep.
Verkeerswerkgroep
Even een berichtje vanuit de
verkeerswerkgroep.
Wij waarderen het enorm als er veel
kinderen te voet of op de fiets naar
school komen. Let er wel op dat je van
je fiets stapt als je de hoofdingang
passeert of het fietspad verlaat, zodat er
geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Wij willen jullie weer vragen om ook dit
jaar goed te letten op het juiste
parkeergedrag. Er zijn een groot aantal
parkeerplaatsen aan de Cornelis
Verhoevenstraat, maar vergeet ook
zeker de Kiss & Ride zone aan de
Burgemeester van Prooijenstraat niet te
gebruiken. Vermijd foutief
parkeergedrag zoals: parkeren in
bochten, parkeren op de stoep en
parkeren op taxiplaatsen etc.
Bedankt voor jullie medewerking.
De indeling van de fietsenstalling
2018 – 2019
● Fietsenstalling bij ingang Noord.
(Dit is de fietsenstalling tegen het
kleuterplein aan).
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 7 en de
groepen 1/2 die hun klaslokaal
aan deze zijde hebben.
● Fietsenstalling bij ingang West.
(Dit is de fietsenstalling aan de
kant van de Wadi)
Deze fietsenstalling wordt gebruikt
door de groepen 1 t/m 5.(De
fietsenstalling aan de kant van de
stenen buitentrap)
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 6.
● Fietsenstalling centraal.
(Dit is de fietsenstalling bij de
hoofdingang).
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 8 op
woensdag en vrijdag.
Leerlingregulatie
De besturen van de onderwijsstichtingen in Waalwijk hebben in
overleg met de Gemeente Waalwijk een
voorstel gemaakt voor het reguleren van
de leerlingstromen voor scholen met een
groeiend aantal aanmeldingen. In dit
voorstel wordt de procedure beschreven
hoe de ouders hun kind kunnen
aanmelden en welke voorrangsregels
gelden als de school meer aanmeldingen
heeft dan beschikbare plaatsen. De
verwachting is dat deze procedure begin
schooljaar 2018-2019 bekend wordt
gemaakt.
Aangezien we letterlijk geen lokalen
meer hebben voor nieuwe leerlingen
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hanteert Villa Vlinderhof in afwachting
van deze procedure de volgende
werkwijze:
Leerlingregulatie van nieuwe 4
jarige leerlingen.
Per schooljaar wordt bepaald voor
hoeveel leerlingen plaats is in de lijn van
de afgesproken maximale capaciteit van
het gebouw (ca. 500 verdeeld over 20
groepen).
Als op basis van het aantal
aanmeldingen en vooraanmeldingen het
maximaal aantal leerlingen voor groep
1-2 bereikt wordt, vindt toelating van
nieuwe 4 jarige leerlingen aan de hand
van de volgende criteria en in
onderstaande volgorde van voorrang
plaats:
● Kinderen met broertjes/zusjes uit
hetzelfde gezin op school hebben
voorrang bij toelating.
● Kinderen wonend in een straal
van 750 m(hemelsbreed) van de
school hebben voorrang bij
toelating.
● Indien bovenstaande criteria
geen uitsluitsel bieden in de
volgorde van toelating wordt
loting toegepast.
Regulering voor de instroom van
nieuwe leerlingen voor groep 3 t/m
8:
Toelating vindt plaats tot de maximale
klasgrootte van een groep is bereikt.
Aanmelding:
● Aanmelden kan vanaf de dag
waarop het kind drie jaar wordt
tot 10 weken voor de datum
waarop toelating wordt gevraagd.
● Ouders mogen op meerdere
scholen aanmelden.
● Vooraanmelding kan als het kind
jonger is dan drie jaar, maar
heeft geen wettelijke basis.
Voor-aanmelding:
● Vanaf het moment dat uw kind
twee jaar oud wordt kunt u uw
kind voor-aanmelden.
● Op deze manier krijgen we
vroegtijdig in beeld hoeveel
aanmeldingen er zijn en hoeveel
plaatsen we beschikbaar hebben
Toelating:

●

Op basis van de schriftelijke
definitieve aanmelding (bij 3
jarige leeftijd) besluit het
bevoegd gezag zo snel mogelijk,
(in principe) binnen zes weken,
over de toelating van de leerling.

Informatieverschaffing aan
gescheiden ouders
Na een scheiding zijn sinds de
wetswijziging per 1 januari 1998 in
principe beide ouders met het gezag
over het kind belast. In die gevallen
hebben beide ouders wat betreft de
informatievoorziening over hun kind
gelijke rechten.
Als de ouders beide ouderlijk gezag
hebben en de leerling bij één van de
ouders woont, dan kan het contact
tussen de ouders en de school verlopen
via de ouder bij wie de leerling in huis
woont en waarvan de adresgegevens op
het aanmeldingsformulier staan
vermeld. De school kan er van uit gaan
dat de betreffende ouder alle relevante
informatie aan de ander doorgeeft.
Indien dit niet gebeurt, dient de ouder
die de informatie niet krijgt contact op te
nemen met de school en dient de school
ook deze ouder van informatie te
voorzien. Dit betreft uitsluitend
informatie over de schoolse situatie. Er
wordt geen enkele informatie over privé
omstandigheden van één van beide
ouders door school verstrekt. De
schoolinformatie over het kind wordt
uitsluitend rechtstreeks aan de ouder(s)
gegeven, dus niet aan familie, andere
instanties, advocaten, etc.
Beleid oudergesprekken gescheiden
ouders
Indien een van de ouders aangeeft
onder geen beding samen met de
andere ouder het oudergesprek met
school te kunnen voeren, biedt de school
de mogelijkheid voor een afzonderlijk
gesprek. De omvang van het aantal
gescheiden ouders kan de school
aanleiding geven om de
contactmomenten met gescheiden
ouders te reguleren. Maar het
informatiebeleid kan er niet toe leiden
dat de school de informatie die zij aan
beide ouders dient te verstrekken nog
slechts aan één van hen aanbiedt. Dit
geldt overigens niet alleen voor de ouder
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vertel gesprekken en
rapportbesprekingen, maar ook voor
gesprekken die in het kader van extra
zorg voor de leerling met ouders worden
gehouden.
Mogen ouders hun nieuwe partner
meenemen naar een gesprek op
school?
Indien een van de ouders zijn of haar
nieuwe partner wil meenemen naar een
gesprek op school, dan betekent dit dat
de school informatie over de leerling aan
een derde zal verstrekken. Indien beide
ouders het gezag hebben, dienen beide
ouders goedkeuring te geven om
informatie betreffende de leerling te
verstrekken aan derden. Dit betekent
dat als een moeder van een leerling een
nieuwe partner heeft en deze mee wil
nemen naar een oudergesprek op school
en de vader van de leerling, die ook
ouderlijk gezag heeft, geeft hier geen
toestemming voor, de school de nieuwe
partner van de moeder niet mag
toelaten tot het gesprek.

paulavanhulten@hotmail.com of bel naar
06- 22738800
Superfit! Kick off
Wat: Samen sporten met je papa/mama
en voedingsworkshop.
Wanneer: maandag 3 september 2018
16.00 - 18.00 uur
Waar: Zorgplaza Waalwijk
Voor wie: Kinderen 6-16 jaar en hun
ouders
Door wie: Ingrid vd Berg
(kinderfysiotherapeut) en Inge
marcelissen (diëtist)
Je kunt je aanmelden via onderstaand e
mailadres:
i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
Vrijdag 14 september 2018
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

Bericht vanuit de parochie
Namens de parochie St. Jan de Doper
willen wij jullie de volgende data laten
weten:
Communievieringen zijn op:
zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur in de
Antoniuskerk
zondag 26 mei 2019 om 10.00 uur in de
St.Janskerk
Vormsel-viering is op:
vrijdag 30 maart 2019 om 19.00 uur in
de St.Janskerk
Voor de herfstvakantie worden de
informatiebrieven en aanmeld
formulieren uitgedeeld in de groepen 4
(voor de communie) en in de groepen 8
(voor het vormsel).
DiDonna’s uit Vlijmen….
Zijn op zoek naar volwassen
zangeressen in alle toonaarden. Zing je
graag en heb je tijd? Sluit je dan aan bij
onze gezellige club! We repeteren iedere
dinsdag van 10.00 uur tot 11.45 uur in
het gemeenschapshuis De Korf te
Vlijmen. We worden begeleidt op de
piano door Rein Boeijen, onze dirigent.
Wil je een kijkje komen nemen op onze
repetitie, stuur dan een mail naar Paula
van Hulten,
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