Vrijdag 21 februari 2020
Welkom
1-2B Kyano Kersbergen
1-2C Jackie Kuiper
Personeel
Juf Lotte (stergroep en groep 1-2 A)
gaat vrijdag 27 maart met
zwangerschapsverlof. De vervanging
in groep 1-2 A is rond en we hebben
in Gerlanda van Essen een prima
kandidaat gevonden. Zij zal zich
binnenkort via de nieuwsbrief aan u
voorstellen.
Voor de vervanging van juf Lotte in
de stergroep hebben we het
volgende weten te organiseren.
Op de donderdagen gaat juf Lonneke
samen met juf Noor de stergroep
draaien.
Juf Floor gaat tot aan de
zomervakantie vrijdagochtend extra
werken. Op vrijdagmiddag zijn juf
Noor en Stefan (PGB-er) aanwezig.
De middag staat in het teken van
integratie waarbij de leerlingen van
de stergroep onder begeleiding
meedraaien in de groepen 4 en 5.
Juf Moniek (groep 4C) is in blijde
verwachting van haar tweede kindje.
Zij gaat eind juni met
zwangerschapsverlof. Wij berichten u
zodra de vervanging daarvoor rond
is.

Juf Annet (groep 1-2A) is ook in
blijde verwachting van haar tweede
kindje. Juf Annet maakt dit
schooljaar af en gaat in de
zomervakantie met verlof.
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Leerlingenraad
Afgelopen leerlingenraad hadden we
weer een druk programma. We
hebben de stand van zaken rondom
de speelomgeving besproken en
plannen gemaakt om deze nieuwe
speelomgeving feestelijk te openen.
Als alles klaar is, inclusief het
voetbalveldje, maken we hier een
speciaal momentje van. De datum
hiervoor maken we tegen die tijd
uiteraard bekend. Daarnaast hebben
we mee mogen denken over een
herindeling van de bankjes op het
‘dak’. Hier is immers een mooie
nieuwe houten bank met
plantenbakken geplaatst.
Rosa, Nina en Charlotte hebben nu
anderhalf jaar in de leerlingenraad
gezeten en zijn druk bezig met het
maken van een presentatie. Zij
mogen in hun eigen klas een
presentatie geven over de
leerlingenraad, om de rest van de
klas enthousiast te maken om
hieraan deel te nemen. We zijn
benieuwd wie het leuk vinden om lid
te worden!
Als laatste onderwerp is de huidige
methode van Begrijpend lezen
besproken. Wat zien de leerlingen
graag anders zien bij het aanbod van
begrijpend lezen? Allemaal weer stof
om over na te denken. De volgende
leerlingenraad is op woensdag 25
maart.
Buitenomgeving
Het zal jullie zeker niet ontgaan zijn
dat de vergroening van de
speelomgeving, met uitzondering
van het voetbalveldje, in een
afrondende fase is aangekomen. Het
enthousiasme van de leerlingen
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geeft ons nu al de overtuiging dat
alle geleverde inspanningen in de
voorbereidingen absoluut niet voor
niets zijn geweest.
Vanuit de gemeente hebben wij de
mondelinge toezegging gekregen dat
het kunstgrasveld eind april zal
worden aangelegd en opgeleverd.
Echter de boomstammen en stenen
die in de wadi over het fietspad zijn
geplaatst zullen gezien het doel van
de wadi (het natuurlijk afvoeren van
overtollig water) nog worden
weggehaald of verplaatst.
Binnenkort worden alle
speelelementen officieel gekeurd op
veiligheid. Alle nieuwe aanplant heeft
zeker de eerste maanden tijd nodig
om voldoende te kunnen wortelen en
daardoor gezond en sterk te worden.
De leerkrachten hebben dit reeds
met de leerlingen besproken en hen
aangegeven om niet in de borders te
lopen, uit te kijken met voetballen
en dus de
beplanting
zoveel
mogelijk
met rust te
laten.
Wellicht
dat u dit
zelf ook
nog extra
aandacht
zou willen geven.
Informatieavond nieuwe ouders
Dinsdag 17 maart van 19.00 - 20.30
uur is er een informatieavond voor
nieuwe ouders. Vrijdag 22 maart van
9.00 - 10.00 uur is de school
geopend voor ouders met nieuwe
leerlingen om een kijkje te nemen in
de school. U kunt zich voor één of
beide momenten opgeven via
info.villavlinderhof@stichtingbravoo.
nl

Bedankt
Wij willen alle
ouders die hebben
geholpen bij de
voorbereidingen
en tijdens de
carnavalsochtend
hartelijk danken
voor alle hulp.
Schoolhandbaltoernooi
Op woensdag 15 april is het weer zo
ver! Red Rag Tachos organiseert
voor de 21e keer het Hans van Mierlo
schoolhandbaltoernooi.
Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8
kunnen hieraan deelnemen.
Het schoolhandbaltoernooi vindt
plaats 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.
Een handbalteam bestaat uit 6
spelers en 1 keeper.
Het team mag
spelen met
maximaal 5
wisselspelers. We
spelen alleen met
gemengde teams!
Een gemengd team
moet minimaal 2
meisjes bevatten.
De volgende
groepen mogen samen één of
meerdere teams vormen:
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Als jullie graag mee willen doen, kun
je een inschrijfformulier halen bij je
juf of meester.
Lever je formulier uiterlijk 5 maart
weer in!

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Voorjaarsvakantie
De leerlingen zijn vrij van maandag
24 februari tot en met vrijdag 28
februari. Graag zien wij maandag 2
maart iedereen weer terug op
school.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 13 maart 2020
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijne voorjaarsvakantie.

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

