Vrijdag 6 december 2019
Welkom
1-2B Mels Haex
1-2C Liza Chabot
1-2E Olaf Kondarewicz
Personeel
Zowel landelijk als regionaal is het
een feit dat er steeds meer een
tekort is aan leerkrachten. Dat
betekent dat de vervangingspool niet
altijd genoeg mensen heeft om in de
behoefte te voorzien.
Afgelopen week hebben we daar ook
op Villa Vlinderhof mee te maken
gehad bij ziekmelding van
verschillende leerkrachten.
Op het moment dat een leerkracht
zich ziek meldt en er is geen
vervanging bekijken we hoe we dat
gaan oplossen.
Dat kan zijn dat een ambulante
medewerker zoals een
bouwcoördinator of intern begeleider
de dag of een gedeelte kan
overnemen. Is dat niet mogelijk dan
wordt de groep opgesplitst.
Omdat aan
deze
oplossing
natuurlijk
nadelen
kleven,
beperken we
dat voor
maximaal 1 à
2 dagen.
We voorzien, dat als
bovengenoemde mogelijkheden geen
oplossing meer bieden, besloten zal
moeten worden om een groep naar
huis te sturen.
De ouders van de betreffende
groepen worden waar mogelijk
vooraf op de hoogte gesteld van
eventuele veranderingen. Anders
volgt er ten alle tijden een bericht
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naar ouders verstuurd aan het einde
van de werkdag.
Vrijdag 13 december is de laatste
werkdag van juf Naomi. Zij gaat die
dag met zwangerschapsverlof. Juf
Kim de Jong gaat de werkdagen van
Naomi overnemen in groep 3 op
donderdag en vrijdag. Juf Ruby
neemt de talent coördinator taken
over van Naomi. Deze vinden
voortaan plaats op
donderdagochtend.
Wij wensen Naomi een fijn verlof
toe.
MR 3
Afgelopen maandag was de derde
MR-vergadering van dit schooljaar.
We hebben het onder andere gehad
over de vergadercultuur binnen de
MR, de verkeersveiligheid en de
leerlingregulatie. Verder hebben de
leerkrachten een update gegeven
over de ontwikkelteams, is er een
uitleg geweest over de nieuwe
manier van schoolbezoeken vanuit
de inspectie en zijn de ingekomen
stukken besproken; o.a. het
huiswerkbeleid en het trakteren bij
verjaardagen. Tot slot is de
zittingsperiode van de MR-leden ter
sprake gekomen, daar aan het einde
van dit schooljaar een aantal
mensen hun termijn hebben
volbracht. Hierom willen we jullie
vragen om alvast na te denken over
een eventuele versterking van ons
MR-team. In het nieuwe jaar zal dan
een verkiezing volgen.
Gebruik van de juiste ingang
Wij merken steeds vaker dat bij
aanvang van de schooldag ouders en
leerlingen gebruik maken van de
hoofdingang. Dit is niet de
bedoeling. Elke (jaar) groep heeft
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zijn eigen in en uitgang. Dit om de
loop in de school zo gestroomlijnd
mogelijk te laten verlopen. Bedankt
voor uw medewerking.
Koude winterdagen
Zoals een ieder afgelopen week
heeft gemerkt zijn de koude dagen
voor kerst weer aangebroken. Dit
betekent dat het op bepaalde
plekken rondom school behoorlijk
glad kan zijn. Wij zijn als school alert
op het strooien van zout op de
gebruikelijk plaatsen waaronder de
trap en de looproute op de
speelplaats en op het dak. Echter is
het niet haalbaar voor ons om het
hele schoolplein van strooizout te
voorzien. Wellicht overbodig maar
maak uw kinderen attent op gladde
gevaarlijke situaties op deze koude
dagen.
Danku Sinterklaasje
Gisteren heeft Sinterklaas een
bezoek
gebracht aan
Villa
Vlinderhof.
Hij heeft zelfs
een nacht
geslapen in
een caravan
op het plein
omdat hij
anders bang was dat hij te laat zou
komen. Wat hebben alle leerlingen
en het team genoten van een
gezellige feestdag. Sinterklaas en
pieten bedankt voor deze fijne dag
en de mooie klassen cadeautjes!!
Lampionnenoptocht
Reminder: Vrijdag 13 december
organiseert de bewonerscommissie
van Het Juweel en Basilica een
lampionnenoptocht voor alle
kinderen die in de wijk Landgoed
Driessen wonen en/of onderwijs
volgen. De start is om 19.00 uur
vanaf het plein voor de hoofdingang

van Villa Vlinderhof. U loopt als
ouders met de kinderen op eigen
gelegenheid mee.
Kerst op Villa Vlinderhof
Op donderdagavond 19 december is
er voor de groepen 5 t/m 8 een
Kerstgala zijn.
De kinderen van groep 5/6 worden
om 18.00 uur in galakleding
verwacht bij de hoofdingang. Om
19.00 uur is dit feest afgelopen en
kunnen de kinderen hier ook weer
worden opgehaald.
De kinderen van groep 7/8 worden
om 19.00 uur in galakleding
verwacht bij de achteringang. Om
20.00 uur kunnen de kinderen hier
ook weer worden opgehaald.
Op vrijdag 20 december is er een
gezellig kerstontbijt voor alle
leerlingen van Villa Vlinderhof. Er
komt een intekenlijst via
schoudercom, waarop u kunt
aangeven wat
voor hapjes uw
kind voor de klas
meeneemt. De
kinderen moeten
allemaal hun
eigen bord,
bestek en
drinken
meenemen.
Graag voorzien
van naam.
Let op! De
groepen 4 t/m
8 hebben om
15.00
kerstvakantie!

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Typ4Fun
Donderdag 30 januari 2020 start een
leuke typecursus in sporthal de
Slagen voor leerlingen van groep 6
en 7 van onze school. De
informatiebrief is afgelopen week
middels
SchouderCom
verstuurd
naar alle
ouders. Echter is de aanvangt tijd
verkeerd vermeld. Dit moet zijn
15.15 uur ipv 15.30 uur. Kijk voor
meer info op www.typ4fun.nl of mail
naar info@typ4fun.nl
3FM Serious Request
Op vrijdagochtend 20 december doet
de jaarlijkse actie 3FM Serious
Request de gemeente Waalwijk aan.
Als gemeente dragen we dit initiatief
een warm hart toe en willen we de
3FM-dj’s een hartelijk welkom in
Waalwijk geven.
Terwijl de 3FM-dj’s live radio maken
en acties van luisteraars bezoeken
wandelen ze in estafettevorm door
heel Nederland, met het doel om
geld op te halen voor het Rode Kruis.
In de nacht van 19 op 20 december
wandelen de 3FM-dj’s van Made naar
Waalwijk, waarbij ze Waspik
aandoen (etappe 7).
Om 08.00 uur vindt in het centrum
van Waalwijk een feestelijke chequeoverhandiging plaats.
Vervolgens wandelen de 3FM-dj’s
vanaf dit chequepoint verder,
richting Den Bosch (etappe 8).
Hoe kunt u een steentje bijdragen?
• Loop mee
Sluit aan bij de 3FM-dj’s, loop een
etappe mee en laat je hiervoor
sponsoren door familie, vrienden,
collega’s. Hiervoor moet vooraf

worden ingeschreven (let op: vol =
vol!);
Voor 100 wandelaars hebben we een
GO-wandelvest beschikbaar (in
bruikleen), zodat de lopers in de
donkere ochtenduurtjes goed
zichtbaar zijn. Stuur hiervoor
uiterlijk woensdag 18 december een
mail aan info@gowaalwijk.nl.
• Kom in actie
Start op uw vereniging of in de
straat een inzamelactie (zelf te
bedenken of kies uit de ‘kant-enklaaracties’ van 3FM).
• Doneer eenmalig
Via de 3FM Serious Request-site zijn
direct donaties te doen.
Met vriendelijke groet,
Namens gemeente Waalwijk/ GO
Waalwijk
Bericht vanuit de bieb
Onderaan onze nieuwsbrief vindt u
een belangrijk bericht van
Bibliotheek Midden- Brabant.
Bibliotheek Sprang-Capelle verhuist.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 22 december 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!

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