Vrijdag 29 september 2017
Welkom op school
1-2B Deano Korver
1-2C Julian Pullens
1-2C Fleur Pullens
1-2E Tije Laros
Jarigen
29-09 Michelle Lia
29-09 Jente Aalders
30-09 Saar Spuijbroek
02-10 Iris Bakker
04-10 Tijmen van Wanrooij
05-10 Isa de Werd
06-10 Renske Collijn
06-10 Raf Kroeze
06-10 Suze van Hoof
07-10 Evie Akkermans
08-10 Pepijn Coomans
09-10 Julie de Wind
09-10 Diede Konings
10-10 Nienke Honcoop
10-10 Liza van Lammeren
10-10 Delani van Os
11-10 Donna van Oort
Even Voorstellen
Het team van Villa Vlinderhof heeft een
paar bekende en onbekende gezichten erbij
gekregen.
Billy de Bruijn
Via deze weg wil me
even voorstellen. Ik ben
Billy de Bruijn, getrouwd
en vader van twee
boefjes van 3 en 5 jaar.
Ik ben jarenlang
persoonlijk begeleider
geweest bij verschillende
woonvoorzieningen
binnen Amarant die
gespecialiseerd zijn in begeleiding van
mensen met een verstandelijke beperking
met bijkomende gedragsproblemen.
In juni 2017 ben ik mijn eigen onderneming
begonnen waar mijn twee passies
samenkomen. Enerzijds het begeleiden van
mensen met een beperking en anderzijds
sporten in de vorm van personal training.
Per 20 september zullen jullie mij vrijwel
iedere dag in de Stergroep zien. Nieuwe
mensen, nieuwe setting, andere manier van
werken, kortom een nieuwe uitdaging voor
mij waar ik ontzettend veel zin in heb.

14e jaargang, nummer 3
Spreek me gerust eens aan om een
babbeltje te maken mocht je dit willen.
Juf Chris, inval leerkracht groep 1-2C
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.
Anja Mathijssen
Graag wil ik me
even voorstellen:
Mijn naam is Anja
Mathijssen. Ik
werk al ruim 39
jaar in het
basisonderwijs.
Sinds 3 jaar ben ik
taalondersteuner en geef ik met veel plezier
taalimpuls aan kleuters op diverse scholen
en begeleid ik anderstalige nieuwkomers.
Op woensdagochtend geef ik taalimpuls op
Villa Vlinderhof in kleine groepen van
maximaal 6 kinderen.
Het doel is het vergroten van woordenschat
en taalbegrip.
Er wordt gewerkt met thema’s waarbij een
prentenboek als vertrekpunt wordt
genomen. Nieuwe woorden worden op een
speelse manier uitgelegd, uitgebeeld en
uitgebreid.
Er is veel aandacht voor de luisterhouding
en het spontane spreken.
Interactie wordt gestimuleerd en
“uitgelokt”.
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In overleg met de leerkracht wordt bekeken
welke kinderen extra taalondersteuning
nodig hebben. Hierbij kunnen diverse
factoren een rol spelen.
Komt uw kind in aanmerking om deel te
nemen aan de taalimpuls dan brengt de
leerkracht u hiervan op de hoogte .
Staking donderdag 5 oktober
Donderdag 5 oktober gaat
Villa Vlinderhof dicht
vanwege de landelijke
staking. De Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
roept ouders en grootouders
op om de petitie 'Investeer
in onze (klein)kinderen' te
ondertekenen, om daarmee
de onderwijsstaking op 5 oktober te
steunen. Het geluid van ouders en
grootouders is nodig om te laten zien dat
de gevraagde investeringen in het
onderwijs breed gedragen worden.
We stellen het zeer op prijs als u het
primair onderwijs wilt steunen door
de petitie online te tekenen.
Hartelijk dank voor uw medewerking
namens al het personeel van Villa
Vlinderhof.
Kinderboekenweek
Van woensdag 4 tot en met zondag 15
oktober is het kinderboekenweek. Ook op
Villa Vlinderhof zullen veel activiteiten in
het teken staan van de kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk eng’.
Tijdens de kinderboeken week zullen er ook
activiteiten worden verzorgd in de
bibliotheek waar u met uw kind(eren) aan
deel kunt nemen:
Bibliotheek Waalwijk:
Zaterdag 7 oktober 14.00-16.00 uur
CoderDojo voor kinderen vanaf 8 jaar.
Maak je eigen griezelverhaal of game in
Scratch. Kinderen kunnen nu een echte
Scratch Star worden en leren hoe je zelf
games of verhalen programmeert. In het
kader van de Kinderboekenweek kunnen zij
tijdens deze CoderDojo ontdekken hoe je je
eigen griezel computer game of verhaal
maakt. Als je een eigen laptop en
koptelefoon/oortjes hebt is dat handig om
mee te nemen! Aanmelden via
www.codebrabant.nl

gezin

Zaterdag 14 oktober 14.00-15.00 uur
Kinderboekenschrijfster Marte Jongbloed
te gast met haar programma ‘Toneelspelen
met Herre’ voor kinderen vanaf 8 jaar.
Aanmelden in de Bibliotheek of via
waalwijk@bibliotheekmb.nl
Bibliotheek Sprang-Capelle:
Woensdag 11 oktober 15.00-15.45 uur
Voorstelling “Frank en Steintje” door Len
Copal, voor kinderen vanaf 6 jaar. De
poppendokter heeft voor Frank een pop in
elkaar geknutseld, precies zoals Frank het
wil. Maar wat blijkt: het is een beetje een
rare pop geworden, beetje griezelig. Samen
met de kinderen gaat
de poppendokter
Steintje minder eng
maken.
Na afloop van de voorstelling blijft de
poppendokter nog even om zieke poppen
en knuffels te helpen. Kinderen kunnen dus
gerust hun pop of knuffel meebrengen!
Aanmelden in de Bibliotheek of via
sprangcapelle@bibliotheekmb.nl

Circus dag
groep 3-4
Op dinsdag 26
september heeft er
op Villa Vlinderhof
een circusdag
plaats gevonden .
Dit in het kader van
"kunst op school". De hele dag zijn we
bezig geweest met het thema circus. In de
weken voorafgaand aan deze dag hebben
de leerlingen gewerkt aan een project over
circus. Er is voorgelezen, geknutseld,
gepuzzeld en geschreven over het circus.
150 leerlingen mochten verkleed naar
school komen. Ze kregen eerst een
voorstelling van de begeleiders van deze
dag van "Circus
op school" en
daarna gingen
zij zelf aan de
slag. De rest
van de ochtend
werd er gewerkt
aan de circusact
voor de
middagvoorstelling, die vanaf half 2 plaats
vond in de gymzaal van de school. Behalve
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de leerlingen van de andere groepen waren
massaal de vaders, moeders, opa's en
oma's gekomen, om de circusvoorstelling
bij te wonen. Ze konden kijken, naar de
paardenshow, de limbodansers, een
oosterse show, een hoepelact, de wilde
dieren, een Chinese lintenshow en de
acrobaten. Luid applaus klonk er na elke
act. Alle kinderen en leerkrachten hebben
enorm genoten van deze dag. Alle
hulpouders SUPER BEDANKT voor jullie
hulp!
Broem Break Week
(op voeten en fietsen naar school)
Wanneer: Week 41, 09-10-2017 t/m 1310-2017
Doel: Leerlingen (en ouders) stimuleren
om ‘broemloos’ naar school te komen, dus
niet met de auto maar lopend of op de
fiets.
Dagelijks inventariseren we hoeveel
leerlingen lopend/fietsend naar school
komen.
De grafieken worden gekleurd en het aantal
leerlingen wordt hierbij vermeld.
Dit jaar wordt de school verdeeld in de 4
groepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Elke groep
krijgt een eigen winnaar. Dit vanwege de
eerlijkheid voor de kinderen. Op vrijdag 13
oktober worden de eindscores verzameld
door de verkeerscommissie. De beste
broemloze klassen, per groep, worden
daarna zo snel mogelijk bekend gemaakt
en krijgen een wisselbeker. Daarnaast
krijgen de winnende klassen een kleine
beloning voor deelname aan deze week.
Workshop GGD buiten de lijntjes
opvoeden
Zie meegestuurde flyer
Herfstvakantie
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20
oktober is de herfstvakantie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 13 oktober 2017
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend
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