Vrijdag 28 juli 2020
Welkom
1-2A Tigo van der Sterren
1-2B Rosa Floris
1-2B Dilayda Altin
1-2B Nova Brouwers
1-2B Julia Vughts
1-2B Soof Schilders
1-2B Raf de Louw
1-2B Max van den Heuvel
1-2C Finne Huisinga
1-2C Aurora Janssens
1-2C Brynn Kock
1-2D Sara Milou Encica
3A Tygo Muntz
3B Diede van Dongen
5B Ziva van Zon
7A Tessel van Zon
7A Musab Cifci
Start nieuwe schooljaar
De eerste schoolweek van het
nieuwe schooljaar is alweer een feit.
Ongeacht de maatregelen rondom
Corona blikken wij tevreden terug op
een eerste fijne schoolweek voor
zowel alle leerlingen als het team
van Villa Vlinderhof. Komende weken
blijven wij nog met de ambulante
teamleden buiten serveilleren
voorafgaand aan de schooldag.
Het is fijn dat er vanuit alle kanten
meegewerkt wordt aan een
gestructureerde binnenloop op ons
schoolplein en in het schoolgebouw.
Op deze manier kunnen we de
veiligheid en gezondheid van
iedereen waarborgen. Dankjewel
daarvoor.
Villa Rembrandt, locatie groep 8

17e jaargang, nummer 1
Ook de leerlingen van groep 8 zijn
afgelopen maandag goed van start
gegaan op onze tweede locatie aan
de Rembrandtlaan. Neem ook even
een kijkje in Weekblad Waalwijk. De
toppers van onze groepen 8 hebben
het nieuws gehaald!

Personeel
Dit schooljaar verwelkomen wij drie
nieuwe personeelsleden. Zij stellen
zich graag aan u voor.
Hallo allemaal, ik ben Sanne. Ik
woon samen met mijn vriend in
Kaatsheuvel. In mijn vrije tijd speel
ik graag piano, boks ik en ik houd
van reizen.
De afgelopen
1,5 jaar heb
ik lesgegeven
aan de
kleuters.
Komend
schooljaar
kom ik de
Villa
versterken als
leerkracht op
maandag,
dinsdag en woensdag in groep 5 en
donderdag en vrijdag in groep 3.
Daar heb ik ontzettend veel zin in en
samen maken we er een gezellige
tijd van.
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Mijn naam is Philipine en vanaf
komend schooljaar sta ik in groep 4
samen met juf Floortje.
Alweer meer dan twintig jaar sta ik
met veel plezier voor de klas;
vaak in de midden- of bovenbouw,
en een enkele keer bij de kleuters.
Nu dan weer tot de kerstvakantie
een groep 4 ter vervanging van juf
Moniek.
Tweeënhalf
jaar
geleden ben
ik voor de
liefde
vanuit
Zwolle naar
Tilburg
verhuisd en
dat bevalt
prima. Ik
deel nu
mijn leven met Patrick, drie
stiefkinderen, een paar katten plus
een hond. De eerste vier genieten
graag van mijn kookkunsten, vooral
taarten kunnen er niet genoeg
gebakken worden.
Hallo allemaal! Ik ben Martin. Ik
woon in Kaatsheuvel, samen met
Monique. Wij zijn de trotse ouders
van Niek (15 jaar) en Renske (14
jaar). In mijn vrije tijd ga ik vaak
hardlopen en ik geniet ervan om op
pad te gaan in onze MX-5. Op
vakantie
trekken wij
graag rond
met onze
vouwwagen.
Tot begin
2018 werkte
ik bij een
bank, maar
ik besloot dat
ik leraar
wilde worden
op een basisschool. Inmiddels heb ik

de opleiding afgerond en ik heb
ontzettend veel zin om aan de slag
te gaan. De komende maanden kom
je me vooral tegen op Den Bussel en
Villa Vlinderhof. Op Villa Vlinderhof
ga ik elke week wisselende
vervangingen voor mijn rekening
nemen. We gaan vast veel van
elkaar leren!
Opleidingsschool
Dit schooljaar is Villa Vlinderhof
toegetreden tot de POS en zijn we
opleidingsschool geworden. Dit
houdt in dat studenten van de Pabo
in Tilburg op onze school stage
mogen lopen om zichzelf te
bekwamen in het vak van leerkracht.
De studenten op onze school vormen
samen een ‘onderwijsnest’ en deze
bestaat uit ongeveer 10 personen.
Zij leren met en van elkaar om zich
verder te ontwikkelen. De studenten
worden ieder half jaar aan een klas
gekoppeld. In de klas zullen zij de
leerkracht ondersteunen, groepjes
leerlingen begeleiden en lessen
geven. Ook kan het zijn dat zij
aansluiten bij oudergesprekken.
Naast studenten van de Pabo komen
er dit jaar ook stagiaires van ROC
Tilburg (onderwijsassistenten) en
van de MET (ondersteuning niveau
1). Via de nieuwsbrieven
zullen zij zich de komende tijd aan u
voorstellen.
Linda Koenen neem de rol van
basisschoolcoach voor haar rekening.
Haar taken zijn het coördineren van
alle zaken rondom de stagiaires en
het leerproces monitoren. Op deze
manier kunnen we ervoor zorgen dat
alle stagiaires zich optimaal op onze
school kunnen ontwikkelen.
Stagiaires schooljaar 2020-2021
Hallo allemaal!
Mijn naam is Evy. In mijn vrije tijd
spreek ik graag
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af met vriendinnen om iets leuks te
doen. Momenteel volg ik de opleiding
tot onderwijsassistent
op het
ROC in
Tilburg en
zit in het
derde
leerjaar. Ik
kom
hier stage
lopen op
maandag
en dinsdag
in groep 4a bij juf Desiree. Ik hoop
hier veel nieuwe dingen te leren en
heb er erg veel zin in.
Mijn naam is Maud. Ik zit in mijn
tweede jaar van de opleiding
onderwijsassistent. Ik doe deze
opleiding omdat ik graag juf wil
worden en
kinderen dingen
wil leren. Dit
jaar mag ik
stage komen
lopen in groep
8A bij meneer
Benjamin op
donderdag en
vrijdag, tot en
met het einde
van het
schooljaar. Ik heb heel veel zin in
mijn stage op de Villa Vlinderhof.
Mijn naam is Nikki. Ik zit in het
laatste jaar van de PABO en loop
mijn
afstudeerstage
dit schooljaar in
groep 7A bij
juffrouw
Leonie,
maandag t/m
vrijdag ben ik
aanwezig.
In mijn vrije
tijd werk ik bij

recreatieboerderij Pukkemuk, ben ik
zorgoppas en doe ik
graag gezellige dingen met vrienden
en vriendinnen.
Ik heb zin in deze stage en ben
ervan overtuigd dat het een tof jaar
gaat worden!
Mijn naam is Yuri.
Komend schooljaar zal ik stage
komen lopen als onderwijsassistent
in groep 7C. Momenteel zit ik in het
3e en laatste jaar van mijn opleiding.
Na deze opleiding ga ik verder
studeren in het onderwijs.
Ik zal namelijk
de PABO gaan
doen. Ik zal
aanwezig zijn
op de dagen
maandag en
dinsdag en na
20 weken ook
op de
woensdag.
In mijn vrije tijd
sport ik graag.
Ik doe aan
voetbal bij RWB en verder ben ik ook
vaak hardlopend of in de sportschool
te vinden. Ook houd ik ervan om
met vrienden uitstapjes te maken en
lekker te gaan uiteten. Ik hoop dat
we er met zijn allen een mooi
schooljaar van kunnen maken!
Evaluatie communicatie en
afstandsonderwijs
In de periode van 22 juni 2020 tot
en met 6 juli 2020 heeft OBS Villa
Vlinderhof alle ouders in de
gelegenheid gebracht hun
bevindingen te geven op de
onderwerpen communicatie en
afstandsonderwijs. Dit
naar aanleiding van de schoolsluiting
voortkomend door de corona crisis.
De vragenlijst is door 36% van de
ouders ingevuld. Daarvoor onze
hartelijke dank.

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

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Dit geeft ons mooie feedback om
kritisch naar de verschillende scores
te kijken en vanuit een analyse onze
ontwikkelpunten te belichten.
Communicatie
Er wordt een hoge waardering
uitgesproken mbt de duidelijkheid en
snelheid waarmee de school ouders
en leerlingen voorzag van
informatie rondom de Corona
maatregelen. In de eerste weken
kwam er heel veel informatie.
Naarmate de thuiswerkweken
vorderde ging dit meer
gedoseerd wat voor de ouders
prettiger en overzichtelijker werd.
Er wordt aangegeven dat meer
persoonlijk contact op prijs
gesteld wordt door bijvoorbeeld
meer individuele contactmomenten
met de leerlingen in te plannen. De
leerlingen konden thuis vlot aan het
werk en de leerkrachten waren
digitaal goed en snel bereikbaar als
er vragen waren. Doordat er gewerkt
werd met twee communicatie
kanalen ontstond er enige
verwarring. SchouderCom in het
algemeen en Teams voor de
leerlingen vanaf voornamelijk groep
4.
Afstandsonderwijs
Ouders zijn over het algemeen
tevreden over het thuisonderwijs. De
eerste week was voor iedereen
wennen. De hoeveelheid losse
bestanden werden steeds
beter compact verstuurd. Het werd
als fijn ervaren dat er voor elke
doelgroep aanbod was. Er zit verschil
in waardering op de hoeveelheid
thuiswerk. De ene leerling had meer
dan genoeg werk voor de hele dag.
De andere leerling was voor de
middag al klaar. Een belangrijk
ontwikkelpunt is de terugkoppeling
op het gemaakte werk. Deze is er
niet tot nauwelijks geweest. Om de
leerlingen goed te kunnen volgen in

hun ontwikkeling is het van belang
om meer frequent opdrachten ter
controle in te laten leveren.
OBS Villa Vlinderhof sluit de
vragenlijst af met een gemiddeld
rapportcijfer: 7,6
Daar zijn wij natuurlijk enorm trots
op. Ook mede door de inzet en
flexibiliteit van onze ouders en
leerlingen hebben wij deze prestatie
kunnen leveren.
Laten we hopen dat we in de
toekomst een dergelijke situatie niet
meer mee hoeven te maken. Mocht
dit onverhoopt toch het geval zijn,
dan zijn wij ervan overtuigd dat we
met de opgedane kennis en ervaring
op een passende wijze de
communicatie en
het afstandsonderwijs nog
beter kunnen vormgeven.
Weer naar school
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een
bericht voor u als ouder vanuit de
ANWB. In deze bijlage wordt
aandacht besteed aan het zelfstandig
naar school gaan op de fiets.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 11 september
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
wensen wij iedereen
een fijn weekend
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