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Welkom op school
1G Lot Smeets
1G Simon van Dijk

gediplomeerd kindercoach en
gezinscoach. Ik zie er naar uit om
met iedereen kennis te maken.

Personeel
Juf Maria en Juf Moniek gaan over
een aantal weken aan de slag in
groep 1-2 D. De komende periode
zijn ze al een aantal keer op
school te vinden voor
overdrachten en
overlegmomenten met collega’s.
Graag willen ze zich middels deze
nieuwsbrief alvast aan u
voorstellen.

Hallo,
Mijn naam is Moniek Heijstek.
Samen met Tim en onze zoon
Vigo woon ik in Kaatsheuvel. Ik
geniet van een goed boek, lekker
eten,
hardlopen en
piloxing.
Binnenkort
start ik op
woensdag,
donderdag en
vrijdag in
groep 1-2 D.
Jonge kinderen
zijn eerlijk,
nieuwsgierig en enthousiast wat
mij prikkelt om hen spelenderwijs
te stimuleren en begeleiden in
hun ontwikkeling. Samen zingen,
ontdekken en spelen maakt leren
leuk!

Mijn naam is Maria van den
Berg en ik woon in Oosterhout
samen met
mijn man Ton.
Onze zoon
Joris woont
niet meer
thuis. Ik ben
zogezegd een
oude
kleuterjuf
maar jong van
hart.
Ik heb
jarenlange
ervaring met het onderwijs aan
kleuters op allerlei scholen
waarvan de laatste jaren met
invallen. Samen met Moniek ga ik
nu weer van start met een eigen
klas op Villa Vlinderhof. Ik hoop
dat de kleuters zich snel thuis
zullen voelen bij ons in de klas.
Wat ik in mijn vrije tijd zoal doe?
Ik geef tai chi les en maak
beelden van keramiek. Samen
met Ton ga ik ook graag
wandelen, fietsen, tuinieren en
zeilen. Je kunt me ook op de
sportschool vinden waar ik zumba
en xco beoefen. Verder ben ik ook

MR vergadering 4
De Medezeggenschapsraad (MR)
heeft op 14 januari vergaderd. In
dit overleg is het vakantierooster
voor het volgende schooljaar
besproken. De MR heeft hierover
advies uitgebracht. De MR is er
verder van op de hoogte gebracht
dat het voorstel voor de
Regulering van de
leerlingenstromen van het primair
onderwijs in Waalwijk nog niet
kon worden vastgesteld en dat er
daarmee gemeentebreed nog niet
een eenduidig beleid kan worden
gehanteerd. Daarnaast is
gesproken over het schoolplan
2019 – 2023. Mede op basis van
de enquêtes die binnen de school
zijn uitgezet, wordt er gewerkt
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aan het opstellen van het
schoolplan. Enkele ouders uit de
MR sluiten hierbij aan en een
extra MR is ingepland (18
februari) om het schoolplan te
bespreken. Een ingebrachte vraag
door een ouder betrof de
klimaatbeheersing op school. De
temperatuur op school is een
herkenbaar probleem, waar reeds
actie op was ondernomen door
daarvoor een nieuwe firma aan te
stellen die op 15 januari op school
is gestart.
OPROEP: De MR is met ingang
van het nieuwe schooljaar 20192020 op zoek naar 1 nieuwe
kandidaat voor de
oudergeleding. U heeft via
Schoudercom de uitnodiging
gekregen om u hiervoor
kandidaat te stellen. Dus lijkt het
u wat om mee te denken en het
beleid van de school kritisch te
volgen, geef u dan op! Opgeven
kan tot en met dinsdag 26
februari.
Huishoeken kleuters
Voor onze huishoeken zijn wij op
zoek naar spullen om de huishoek
gezelliger te maken.
We denken dan aan:
- Schemerlampjes (graag
met aan- en uitschakelaar)
- Telefoons (mobiel, maar
ook de ‘ouderwetse’
modellen zijn welkom)
- Vloerkleden
- Kleine bakblikken
- Kleine pannen
- Kunstplantjes
- Schilderijtjes
- Fotolijstjes
Mocht u thuis iets hebben waar u
niks meer mee doet? Zou u er
dan een foto van willen maken en
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die willen mailen naar: Yvonne
ywels@villavlinderhof.nl en
Monique
mstams@villavlinderhof.nl. Dan
kijken wij of we het kunnen
gebruiken en dan laten we dat
aan u weten.
Alvast heel hartelijk bedankt
namens alle kleuterleerkrachten!
Schoolzwemtoernooi 2019
Wij willen u alvast attenderen op
het schoolzwemtoernooi 2019 dat
plaats zal vinden in de
voorjaarsvakantie op vrijdag 8
maart 2019.
Ieder jaar doen bijna alle scholen
uit de gemeente Waalwijk,
Drunen en Kaatsheuvel mee en
dit jaar hebben we weer een
leuke actie in samenwerking met
zwembad Olympia: alle kinderen
die daadwerkelijk deelnemen aan
het schoolzwemtoernooi
ontvangen na afloop een gratis
vrijzwemkaartje voor zwembad
Olympia! Verder informatie volgt
binnenkort via de school van uw
kind(eren).
Als u nog vragen heeft kunt u
altijd contact opnemen met
Angeline Dorr en Karin Verdijk.
sztwaalwijk@gmail.com

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Schoolhandbaltoernooi
Red Rag Tachos organiseert voor
de 20e keer het
schoolhandbaltoernooi. Wij hopen
dat we met onze school weer
meedoen met diverse teams.
Dit jaar voor het eerst spelen we
alleen met gemengde teams!
Het toernooi is voor de groepen 3
t/m 8.
Op woensdag 17 april 2019 zal
het schoolhandbaltoernooi
plaatsvinden op de
voetbalvelden van Neo’25.
Deze velden liggen tegenover
sporthal De Slagen in Waalwijk.
Het toernooi duurt ongeveer van
13.00-18.00 uur. Aansluitend
aan het toernooi vindt de
prijsuitreiking plaats. In de
bijlage vindt u een
inschrijfformulier voor uw
kind(eren). Deze kunt u invullen
en retour doen bij de
leerkrachten.
Juf Eline (contactpersoon school)
en Yvonne Hamers
(contactpersoon namens de OR)
zullen dan teams maken en deze
inschrijven bij de organisatie van
het schoolhandbaltoernooi.
Verdere informatie zal u
ontvangen na inschrijving via juf
Eline en Yvonne Hamers.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 8 februari 2019
Namens Team OBS Villa
Vlinderhof
een fijn weekend!
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