Vrijdag 1 maart 2019

Extra Nieuwsbrief

Informatieavond nieuwe ouders
Op dinsdag 19 maart (19.00-20.30uur) houden we een informatieavond op Villa
Vlinderhof voor ouders die een school zoeken voor hun kind. We vertellen over het
onderwijs op de Villa en geven uitleg over de leerlingregulatie die op dit moment van
kracht is.
Op vrijdag 22 maart van 09.00-10.00 uur is er een open ochtend voor ouders en kind
om rond te kijken en mee te spelen in de kleuterbouw.
Ouders kunnen zich aanmelden voor beide activteiten aanmelden via
obs@villavlinderhof.nl
U kunt deze informatie doorgeven aan mensen die daarvoor in aanmerking komen.
De advertentie van Bravoo met de open dagen van de scholen wordt meegestuurd als
bijlage.
Ouderenquête
In de bijlagen bij de nieuwsbrief van vorige week (22-02-2019) hebben we een
samenvatting van de ouderenquête meegestuurd. Echter hebben wij vernomen dat er
meer uitleg nodig is om deze samenvatting te kunnen interpreteren.
We hebben in de enquête een vier-punt schaal normering gehanteerd. Waarbij hoger als
3 voldoende/goed is. Lager als 3 is matig/onvoldoende. In de eerste bijlage wordt een
samenvatting weergegeven en in de tweede bijlage zie je een overzicht van de hoogte
en de laagste scores van de vragen.
Carnaval 2019
Een deel van de teamleden was er al vroeg helemaal klaar voor. We hebben er vandaag
een super leuk feestje van gemaakt. Er staan vast later leuke foto’s op Schoudercom.
Alle ouders die ons geholpen hebben, super bedankt!!! En alvast een hele fijne vakantie.

Kinderbioscoop op woensdag 6 maart in Sprang
We kregen een leuke folder van “Sprang bouwt aan verandering”. We sturen de flyer
mee in de bijlage wanneer u een leuke activiteit zoekt in de carnavalsvakantie.
Extra informatie staking vrijdag 15 maart 2019
Zoals eerder vermeld is in de nieuwsbrief is Villa Vlinderhof vrijdag 15 maart dicht ivm
de landelijke stakingsdag in het PO.
Graag willen wij u op de hoogte brengen van het volgende evenement. Op vrijdag 15
maart is iedereen vanaf 12.45 uur welkom in het Mandemakers Stadion bij de grote
beweegmiddag.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Wat kun je verwachten:
● Circus
● Touwtje springen
● Voetballen
● KanJam
● Daily Mile
● En nog veel meer leuke activiteiten.
Deze middag is voor alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Zowel jong
als oud is van harte welkom. We starten om 13.00 uur met ‘the Daily Mile’ met Ingrid
Jansen. Daarna mag iedereen vrij komen spelen in het stadion.
Om 15.00 uur sluiten we af met het Waalwijks Kampioenschap Tikkertje. De grote
vraag is natuurlijk wie zich een jaar lang Tikkertje Kampioen van Waalwijk mag noemen.
Voor aanmelding graag een berichtje naar ekleiboer@waalwijk.nl

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

