Vrijdag 11 september 2020
Welkom
1-2 C Senn Vrijhoeven
1-2 D Jule van der Stroom
1-2 D Lars Westra
1-2 D Fenna Zwiers
Personeel
De periode van neusverkoudheid en
griep dient zich weer aan. De
richtlijnen rondom het Corona virus
zoals die gelden voor leerlingen is
ook richtinggevend voor ons
personeel en maakt de kans op
uitval groter als normaal.
Bij ziekmelding van ons personeel
doorlopen wij altijd een standaard
procedure voor het regelen van
vervanging.
- Vervangingspool.
- Benaderen eigen parttime
personeel.
- Inzet PABO studenten
opleidingsschool en/of
ambulant personeel.
Deze laatste oplossing is echt een
laatste middel om in te zetten.
Vooralsnog krijgen we afwezigheid
van collega’s nog opgelost. Mocht
het ons echter niet lukken om op een
van bovenstaande manieren
afwezigheid op te lossen, dan zijn wij
genoodzaakt om een groep
leerlingen thuis te laten. Daar wordt
u altijd van tevoren over
geïnformeerd, dit is nooit op de dag
zelf. Worden wij ’s morgens vroeg
geconfronteerd met afwezigheid van
een collega en krijgen we het niet
met vervanging geregeld, dan
worden die dag de leerlingen op
school opgevangen door ze over
verschillende groepen te verdelen.

17e jaargang, nummer 2
Stagiaires schooljaar 2020-2021
Hoi!
Mijn naam is Mirthe en ik ben dit
jaar stagiaire in groep 5C. Ik zal
aanwezig zijn in de klas op
donderdag en vrijdag. Ik volg de
opleiding tot onderwijsassistent aan
de School voor Onderwijs en
Kinderopvang in Tilburg, en ik zit
hiervan in het 2e
jaar. Zelf ben ik
20 jaar oud. In
mijn vrije tijd
kijk ik graag
films en ben ik
graag met
familie. Op
school zal ik
vooral als hulp
van Juf Sasja
aanwezig zijn zodat we de kinderen
samen het beste kunnen begeleiden.
Ik heb erg veel zin in dit jaar en
gaan er samen het beste van
maken.
Hoi! Dit ben ik, Nicky.
Ik ben 24 jaar.
Ik vind het heerlijk om lekker buiten
te zijn en vooral om lekker te
sporten. Ik ben dan ook elke
dinsdag, donderdag (achter de bar)
en zondag op de hockeyclub te
vinden. Een aantal
ouders en
misschien ook
kinderen, kunnen
mij daar dan ook
van herkennen.
Dit jaar hoop ik af
te studeren in
groep 4D bij Juf
Philippine en Juf Anouk en dan
eindelijk mijn droom uit te laten
komen.
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Hoi allemaal,
Mijn naam is
Sanne. Ik ben
derdejaarsstudent
op de PABO in
Tilburg. In het
weekend werk ik
bij de Riethorst
Stromenland en
doe ik graag leuke
dingen met mijn
familie en
vrienden.
Ik loop het
komende halfjaar
stage in groep 12 A bij juf Monique. Op maandag en
dinsdag ben ik aanwezig. Ik heb er
veel zin in en we gaan er een
gezellige tijd van maken.
Hoi!
Mijn naam is Nina en ik ben 22 jaar.
Dit is mijn eerste jaar pabo op de
Fontys in Tilburg.
Naast mijn studie zit ik bij de Musical
class bij het Kunstencentrum
Waalwijk. Daarnaast help ik als
hoofdleiding bij Jeugdland.
Dit doe ik met veel plezier!
Villa Vlinderhof is mijn eerste stage
school. Een beetje spannend maar ik
heb er wel heel veel zin
in! Groetjes Nina
Ik ben Meike en ik ben 19 jaar.
Ik kom het komende half jaar stage
lopen op Villa Vlinderhof. Ik heb er
erg veel zin in
om kennis te
maken met
deze school,
het team, de
kinderen en
hun ouders.
Als er vragen
zijn, spreek
me dan vooral
aan!

Hallo, mijn naam is Esmee en ik ben
17 jaar. Vanaf 8 september kom ik
wekelijks stage lopen op Villa
Vlinderhof. Ik
ben aanwezig op
dinsdag en
woensdag in
groep 6A. Ik zit
in mijn eerste
leerjaar van de
Pabo op Fontys
Tilburg. Ik vind
het leuk om met
kinderen te
werken en ik
hoop dat ik dit jaar veel dingen ga
leren. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om met mijn vrienden dingen te
doen of om lekker te eten. Ik heb
heel veel zin in dit schooljaar en ik
kijk uit naar alle nieuwe ervaringen.
Hoi allemaal!
Mijn naam is Anne. Ik ben 18 jaar
oud en kom het komende jaar stage
lopen bij Villa Vlinderhof. Ik ben een
eerstejaars student
bij Fontys tilburg. Verder speel ik 2
sporten volleybal en dansen en werk
ik parttime bij de Efteling.
Ik kijk erna uit!
Kick-off opleidingsschool
Dinsdag 8 september was de kick-ff
van het schooljaar voor alle
stagiaires van de Pabo en stagiaires
ROC. Het doel van de kick-off is om
elkaar en de school beter te leren
kennen. Daarom hebben we deze
dag kennismakingsspelletjes gedaan,
een presentatie over de
school gehad met aansluitend een
rondleiding en aansluitend een
speurtocht door de wijk die
leidde naar de 2de locatie. Daar
hebben we samen geluncht en
gewerkt aan een creatieve
opdracht.
Na deze kick-off zijn de stagiaires
gekoppeld aan een groep. Via de
nieuwsbrief zullen de stagiaires
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zich aan u voorstellen.
Via SchouderCom zullen de klassen
waar een stagiaire geplaatst is, op
de hoogte gebracht worden.
Wat kunnen we terugkijken op een
fantastische start van dit nieuwe
schooljaar!

MR
Op 31 augustus heeft de MR de
eerste vergadering van dit schooljaar
gehad. Als eerste hebben we twee
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Linda binnen de teamgeleding en
Miranda binnen de oudergeleding.
We hebben o.a. gesproken over de
opstart van dit schooljaar en dan
specifiek gekeken naar de
maatregelen die nodig zijn m.b.t. het
Corona virus. We zijn tevreden over
de start. Op schoolniveau gaat er
bekeken worden wat de school kan
betekenen m.b.t. thuiswerk voor
kinderen die thuis moeten blijven
door verkoudheidsklachten.
Ook staan de ontwikkelteams altijd
als vast punt op de agenda. Dit jaar
zijn er OT’s voor lezen, rekenen,
gedrag, cultuur en de stergroep.
Kort is besproken wat de
speerpunten van deze
ontwikkelteams zijn voor het huidige
schooljaar.
Tot slot hebben wij vanuit ouders en
leerkrachten al diverse keren het
onderwerp ‘continu rooster’
ontvangen als input voor de
vergadering. Door middel van een
vragenlijst die binnenkort
via Schoudercom verstuurd wordt,
willen wij graag naar een eerste
mening/indruk van ouders en
leerkrachten vragen m.b.t. dit

onderwerp. Het zou fijn zijn als jullie
deze vragenlijst in willen vullen.
Ouders in en om de school
Wat ontzettend fijn dat we middels
een afspraak weer ouders kunnen
ontvangen op school.
Als ouders de school in komen gaat
dit nog steeds via de nodige triage
waarbij we de richtlijnen strikt
volgen vanuit ons Corona protocol.
Heeft u als ouder een afspraak met
de leerkracht of komt u helpen op
school moet u via de hoofdingang
naar binnen. Daar staat een
desinfectiezuil en volgen we de juiste
stappen. Dit houdt het voor ons
overzichtelijk en voorkomt
verwarring bij het personeel wat
buiten surveilleert en andere ouders
die ook de schoolpleinzone niet
mogen betreden. Wij hopen op uw
begrip en proberen op deze manier
de veiligheid van ons personeel en
de leerlingen te waarborgen.
Bedankt voor uw medewerking.
Oudertevredenheidspeiling
Wij zijn erg benieuwd naar uw
mening over onze school.
Maandag 21 september ontvangt u
via de oudste uit het gezin een
briefje met inloggegevens. Met deze
inloggegevens kunt u thuis inloggen
en komt u in de vragenlijst waarbij
wij de oudertevredenheid kunnen
peilen. De vragenlijst kost ongeveer
30 minuten van uw tijd. De
antwoorden worden anoniem
verwerkt.
De vragenlijst is een week
beschikbaar en staat open tot en
met maandag 28 september.
Om een zo goed mogelijk beeld van
de oudertevredenheid te krijgen is
het van belang dat de respons zo
hoog mogelijk is.
Bij een respons van 75% of hoger
trakteren wij alle leerlingen op een
ijsje.
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Stergroep

Zoals u weet hebben wij in onze
school de Stergroep; een vorm van
passend onderwijs voor leerlingen
met een verstandelijke beperking.
Zij worden intensief begeleid door
twee gespecialiseerde leerkrachten
en onderwijsassistenten.
Graag willen wij de expertise van
deze leerkrachten breder inzetten
binnen onze school en zijn daarom
op zoek naar mogelijkheden hoe dit
vorm te geven.
Dit kan bestaan uit het geven van
extra ondersteuning aan leerlingen
uit de reguliere groepen. Mocht dit
van toepassing zijn voor uw kind dan
stellen wij u hiervan altijd op de
hoogte. Dit gebeurt altijd in overleg
met de eigen leerkracht, intern
begeleider en ambulant begeleider.
Bericht 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 zodra
je het
fietspad of
de weg
verlaat.
We lopen
dan met de fiets aan de hand de
schoolpleinzone op naar de
fietsenstalling.
Wij willen de ouders 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.
Broem Break Week (op voeten en
fietsen naar school)
Wanneer: van maandag 14
september t/m vrijdag 18
september
Dit schooljaar is er ook weer een
Broem Break Week. In deze week
stimuleren we alle kinderen om
lopend of op de fiets naar school te
komen. Elke dag inventariseren we
per klas hoeveel leerlingen lopend of
fietsend naar school komen. Er wordt
een grafiek bijgehouden per groep.
Op vrijdag 18 worden de eindscores
verzameld door de
verkeerscommissie. Zij zullen kijken
welke groep er per bouw (1/2, 3/4,
5/6, 7/8) het meest gelopen of
gefietst heeft en die krijgen een klein
prijsje. De groep die het beste scoort
van de hele school krijgt ook
nog een mooie wisselbeker.
Typ4fun
Op de volgende pagina vindt u een
flyer van Typ4fun.
Donderdag 17 september start er om
15.15 uur een type cursus voor
leerlingen van groep 6 t/m 8 op onze
locatie aan de Rembrandtlaan.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 25 september
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
wensen wij iedereen
een fijn weekend
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