Vrijdag 16 maart 2018
Welkom op school
1-2F Marin Timmermans
1-2F Guus Hoefnagel
Jarigen
18-03 Selina Maas
20-03 Vince van der Broek
21-03 Dinthe van Rooij
22-03 Minka Vreman
22-03 Max Trommelen
23-03 Sam Ligtvoet
23-03 Fleur Steen
25-03 Lotte van de Wiel
25-03 Eef Luttjehuizen
28-03 Liv Span
31-03 Eren Arslan
01-04 Julia Staps
02-04 Tieme Haex
03-04 Alessandro Gorka
03-04 Floor Kuijsten
03-04 Elisa van Ravensteijn
09-04 Davi van der Velden
11-04 Quint Hansen
12-04 Jasmijn van Oorschot
13-04 Sheyma Belgdour
13-04 Tessa van der Velden
15-04 Oskar Tomczak
15-04 Tom Witteveen
15-04 Senna Janse
15-04 Farah Muntslag
16-04 Sara Verschure
17-04 Lotte van Beek
18-04 Sara de Gier
19-04 Charlotte Groenewoud
19-04 Suze van Oosterhout
19-04 Puk van der Hilst
20-04 Gino van Mil
20-04 Elena Vojinovic
20-04 Semmy van de Velde
20-04 Jelle de Negro
Werkzaamheden oudestraat en
Burg. van Prooijnestraat
Inmiddels is ‘de Duiker’ onder de
Burgemeester van Prooijenstraat
aangebracht en zijn ze bezig met het
aanbrengen van de bestrating op de
kruising Oudestraat/Dye Sprancke.

14e jaargang, nummer 12
Aansluitend zullen ze starten met het
aanbrengen van de bestrating in de
kruising van de Burgemeester van
Prooijenstraat/Oudestraat (tot aan de
bouwhekken).
Als dit gereed is wordt er een start
gemaakt met het opbreken van de
Oudestraat.
Door de weersomstandigheden van de
afgelopen tijd zal het gehele werk twee
weken langer duren. Daardoor zal de
omleiding ook twee weken langer
blijven staan.
Foto’s activiteiten op school
Steeds vaker merken wij dat ouders die
op school helpen, bij verschillende
activiteiten zelf foto’s maken. Deze
foto’s worden dan gedeeld met andere
ouders en de
leerkrachten
van de
desbetreffende
groep. Dat is
natuurlijk erg
fijn. Echter is
het wel van
belang dat dit gebeurt via de
leerkrachten van de groep(en). De
leerkrachten kunnen de foto’s dan eerst
bekijken en ze op SchouderCom
plaatsen bij de blog van hun groep. Wij
hopen op jullie begrip.
Bezoek Kasteel Heeswijk
De groepen 5 zijn onlangs op bezoek
geweest bij Kasteel Heeswijk. In groep
5 krijgen de kinderen voor het eerst
geschiedenis. We hebben de afgelopen
periode ridders en kastelen behandeld.
En wat is er dan leuker om met de klas
een echt kasteel te bezoeken. De
kinderen hebben vol bewondering door
kasteel Heeswijk gelopen. Dit Kasteel is
tegenwoordig een museum waarin alles
bewaard is gebleven uit die tijd.
Bijvoorbeeld de ‘poepdoos’. De
kinderen mochten een harnas
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schakel tussen school  gezin
aanpassen en kregen een kijkje in de
verschillende kamers van het kasteel.

Schoolvoetbaltoernooi
Komende week is de laatste week dat
je jezelf kunt opgeven voor het
schoolvoetbaltoernooi. Deze vindt
plaats op vrijdag 11 mei 2018.
Zit je in groep 3 of hoger kun je jezelf
nog inschrijven. Bij de juf of meester
kun je vragen om een
inschrijfformulier. Die liggen voor je
klaar in de klas. De strookjes worden
uiterlijk vrijdag 23 maart opgehaald op
school.
Schoolreis
Alle kleuters gaan maandag 16 april
op schoolreis naar Moncky Town in
Waalwijk.
De leerlingen van groep 3 gaan
dinsdag 17 april op schoolreis naar de
Vossenberg in Gilze.
De leerlingen van groep 4, groep 5,
groep 6 en groep 7 gaan dinsdag 17
april op schoolreis naar de Efteling in
Kaatsheuvel. Verdere praktische
informatie ontvangt u van de eigen
leerkrachten via SchouderCom.
Lerarenverjaardag
Vrijdag 20 april vieren alle
leerkrachten van Villa Vlinderhof hun
verjaardag. We kunnen alvast
verklappen dat deze dag een oranje
tintje zal hebben met het oog op de

Koningsdag die plaats vindt in de
meivakantie. Meer informatie over deze
dag volgt nog via de leerkrachten van
uw eigen kind(eren).
Lezen is leuk!
Graag informeren we je over een
nieuwe dienst van de Bibliotheek:
Passend Lezen. Een gratis service
voor bibliotheekleden met een
leesbeperking
Lezen is leuk. Maar als je dyslectisch
bent of moeite hebt met zien, is het
ook best moeilijk. Passend Lezen van
de Bibliotheek helpt! Met 45.000 gratis
gesproken boeken, via streaming.
Passend Lezen is exclusief voor leden
van de bibliotheek, maar kinderen die
nog geen bibliotheek lid zijn, kunnen
gratis lid worden.
Hoe het allemaal precies werkt kunt u
vinden op:
https://www.passendlezen.bibliotheek.
nl
Maandag 2 april zijn de kinderen vrij
ivm 2e paasdag

Op vrijdag 6 april ontvangt u een
onderwijsinhoudelijke nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 20 april 2018
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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