Vrijdag 11 januari 2019
Welkom op school
1G Jasmijn Schoenmaker
1G Niels Paans
1G Isa van Oers
1G Christiaan Bertens
1G Flora-Yaiza de Rooij
Beste wensen
Namens het hele team van Villa
Vlinderhof wensen wij alle
ouders/verzorgers en leerlingen een
enorm goed en leerzaam 2019 toe.
Personeel
Benjamin Bultje
(leerkracht groep
8a) is trotse vader
geworden van
dochter Lilliya Inti.
Wij wensen hem
en zijn vrouw
Maxime heel veel geluk toe.
Marleen Wols (leerkracht 1-2D) heeft
een andere baan aangenomen in het
Speciaal Onderwijs.
Na een aantal sollicitatiegesprekken
hebben we twee ervaren
leerkrachten aangenomen die samen
groep 1-2D gaan bemensen.
Op maandag en dinsdag komt Maria
Jacobs in groep 1-2 D. Op woensdag,
donderdag en vrijdag Moniek
Heijstek. In een van de volgende
nieuwsbrieven zullen zij zich nader
aan u voorstellen. We zijn blij dat we
in deze tijd van personeelstekorten
op korte termijn geschikte
leerkrachten hebben kunnen werven.
Inmiddels is juf Chris afgelopen
maandag gestart met werken in
groep 1-2A. Zij vervangt juf Ilona
tijdens haar zwangerschapsverlof.
Juf Chris stelt zich graag aan u voor:

15e jaargang, nummer 9
Een goede sfeer van omgaan
met, en samenwerking tussen
leerlingen staat voor mij
voorop. Tijdens het werken
met leerlingen zorg ik voor
een veilige en uitdagende
leeromgeving. Dit bevordert
de persoonlijke ontwikkeling
tot een zelfstandig en verantwoordelijk
persoon.
Verder creëer ik een krachtige
leeromgeving en zorg ik voor een
overzichtelijke taakgerichte sfeer en
structuur. Aan een goede relatie met de
leerlingen, ouders en of verzorgers hecht
ik veel waarde en zet ik graag in op de
sociale competenties van de kinderen.
Van mijzelf kan ik zeggen dat ik flexibel,
betrokken, open en eerlijk ben, en altijd
met een opgewekt humeur en gevoel
voor humor mijn werk doe.

Letterfeest groep 3
Vandaag was het in de groepen 3
feest. De leerlingen hebben de
afgelopen periode enorm hard
gewerkt en nemen vandaag na een
heuse letterspeurtocht door de
school hun letter diploma's in
ontvangst. We hebben met elkaar
geproost op deze knappe prestatie
en gaan vanaf volgende week weer
enthousiast verder om nog mooiere
woorden, zinnen en verhalen te leren
lezen. Een dikke high five voor al
deze knappe kanjers.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
Goede doelen actie

Badmintonvereniging FST
Op zaterdag 12 januari houdt
badmintonvereniging FST weer open
huis.
Locatie: Sporthal de Zeine aan
Olympiaweg in Waalwijk.
Tijd: 8.45 - 10.15 uur
De activiteiten zijn bedoeld voor
leerlingen vanaf 4 jaar tot 12 jaar.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.fstwaalwijk.nl

Na de kerstvakantie kunnen we met
trots terugkijken op een geslaagde
actie om geld in te zamelen voor de
Liedjesfabriek. Mede door de
enthousiaste inzet van onze
leerlingen van Villa Vlinderhof. is er
een enorm groot bedrag opgehaald
van € 5.702,46.
Eva en Adriënne, medewerkers van
de Liedjesfabriek waren er stil van
en gaan met deze bijdrage heel veel
gezinnen een mooi muzikaal moment
bezorgen. In de kerstvakantie is er
een mooi artikel verschenen in
Weekblad Waalwijk over deze
geslaagde actie. Super bedankt voor
al jullie medewerking!
Gevonden voorwerpen
Zoals u allemaal weet staat er op de
1e verdieping een kist met gevonden
voorwerpen. Deze is na verschillende
oproepen geleegd. De spullen
worden nog een
week bewaard in de
keuken op de
begane grond. Dus
bent u nog op zoek
naar een verdwenen
kledingstuk en/of
schoen, loop dan
even langs bij
Leonie of Toine (onze conciërges).

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 25 januari 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!

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

