Vrijdag 20 september 2019
Welkom op school
1-2A Maud van den Beuken
1-2B Macx Hoevenaars
1-2B Demi van Wanrooij
1-2C Vince Bool
1-2C Maud Verwegen
1-2C Julian Labordus
1-2D Arian Taher
Personeel
Dit schooljaar zijn er buiten het
vaste personeel weer een aantal
stagiaires die ons ondersteunen in
alle werkzaamheden binnen en
buiten de groepen. Ze stellen zich
graag aan u voor.
Mijn naam is Jessie. Vanaf 2
september loop ik stage bij de
kleuters (groep 1 en 2) bij Juf
Joyce. Ik doe dit voor de
opleiding Entree Assistent Zorg &
Welzijn niv 1. Ik vind het heel
leuk om met
kinderen te
werken, ik ben
best wel
creatief en ben
dol op
kleuters.
Ik hoop dat ik
later ook met
kinderen kan
gaan werken
na mijn opleiding. Het liefste zou
ik later ook voor de klas willen
staan.
Groetjes, Jessie

16e jaargang, nummer 3
Ik ben Anouk en ben stagiaire
onderwijsassistent in
groep 1/2 B bij
juffrouw Pauline.
Op dinsdag en
vrijdag ben ik
aanwezig. Ik heb het
al enorm naar mijn
zin tussen de
kleuters!
Hallo, ik ben Els. Na 15 jaar in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis
te hebben gewerkt maak ik de
overstap naar het
onderwijs. Ik ben
net gestart met
de flexibele
deeltijd PABO en
heb heel erg veel
zin om stage te
lopen op Villa
Vlinderhof! In
mijn vrije tijd ga
ik graag op stap met mijn gezin,
bijvoorbeeld naar een museum of
kasteel. Ook zwem ik graag en
loop ik hard (alleen niet zo vaak
als ik zou willen…).
Mijn naam is Thom en ik ga het
komende half jaar stage lopen in
groep 7 van Kevin Janssen.
Na wat omzwervingen ben ik pas
op latere leeftijd met de PABO
opleiding begonnen. Hiervoor heb
ik journalistiek en Geschiedenis
gestudeerd.
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Na 12 jaar bij De Efteling gewerkt
te hebben en 2 banen als
manager bij een restaurant te
hebben gehad heb ik door mijn
affiniteit met kinderen en het
toenemende lerarentekort
besloten mijn
leven om te
gooien en
met deze
opleiding te
beginnen.
Elke dinsdag
ben ik op
school te
vinden en ik heb er super veel zin
in.
Ik woon in Kaatsheuvel en mijn
hobby's zijn: voetbal, films, lezen,
muziek, politiek en pubquizzen.
Hoi! Dit ben ik, Nicky.
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.
Verder vind ik het erg leuk om
langs het voetbalveld te staan om
bijvoorbeeld bij mijn broer te
gaan kijken, langs de lijn bij de

gehandicapte hockey van mijn
zusje of met mijn vriend leuke
uitstapjes te maken.
Toch is mijn grootste droom toch
wel om voor de klas te kunnen
staan. De komende tijd mag ik in
groep 3B stage komen lopen bij
juf Alette.
Je zal mij vooral op de maandag
en dinsdag op school rond zien
lopen.
Verkeerswerkgroep
Even een berichtje 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 naar
de
fietsenstalling.
Wij willen jullie 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
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parkeergedrag zoals: parkeren in
bochten, parkeren op de stoep en
parkeren op taxiplaatsen etc.
Bedankt voor jullie medewerking.
De indeling van de
fietsenstalling 2019 – 2020
Fietsenstalling bij ingang Noord.
(Dit is de fietsenstalling tegen het
kleuterplein aan.):
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 7,
groep 3D en groep 1/2E.
Fietsenstalling bij ingang West.
(Dit is de fietsenstalling aan de
kant van de Wadi):
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 1 t/m
4.
De fietsenstalling aan de kant van
de stenen buitentrap.
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 5 en 6.
Fietsenstalling centraal.
(Dit is de fietsenstalling bij de
hoofdingang):
Deze fietsenstalling wordt
gebruikt door de groepen 8 op
woensdag en vrijdag.
Broem Break Week
(op voeten en fietsen naar
school)
Wanneer: Week 41, 07-10-2019
t/m 11-10-2019
Doel: Leerlingen (en ouders)
stimuleren om ‘broemloos’ naar
school te komen, dus niet met de
auto maar lopend of op de fiets.

Dagelijks inventariseren we
hoeveel leerlingen
lopend/fietsend naar school
komen.
De grafieken worden gekleurd en
het aantal leerlingen wordt hierbij
vermeld.
Dit jaar wordt de school verdeeld
in de 4 groepen (1/2, 3/4, 5/6 en
7/8). Elke groep krijgt een eigen
winnaar. Dit vanwege de
eerlijkheid voor de kinderen. Op
vrijdag 13 oktober worden de
eindscores verzameld door de
verkeerscommissie. De beste
broemloze klas wordt daarna zo
snel mogelijk bekend gemaakt en
krijgt een kleinigheidje.
Rekenmateriaal
Wij zijn voor de school op zoek
naar de volgende materialen om
ons rekenonderwijs nog
aantrekkelijker te maken.
Hiervoor hebben we uw hulp
nodig.
We zijn op zoek naar de volgende
materialen:
- speelgoed kassa's
- materialen voor het spelen
van winkeltje zoals, plastic
fruit, speelgoed geld en
plastic artikelen voor in de
winkel
- flesjes, potjes en bekers om
inhoud mee te meten
- m3 zakken
Bij de groepen
4A en 5C staat
een krat waar je
de spullen kunt
inleveren.
Alvast bedankt!
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Leraren Verjaardag
Vrijdag 11
oktober vieren
alle leerkrachten
van Villa
Vlinderhof hun
verjaardag. De
leraren verjaardag
heeft dit jaar het
thema ‘Op een
onbewoond eiland’. De leerlingen
mogen deze dag verkleed naar
school komen in dit thema. We
gaan er een leuke dag van
maken!
Schoolbieb-actie
Van 2 t/m 13 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbibliotheek
uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders
er meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!

● Bruna telt de kassabon
bedragen na inlevering bij
elkaar op we ontvangen een
waardebon.
● We mogen t/m 15
december 2019 voor 20%
van het totale kassabon
bedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een
Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de
kinderen meedoet, want
leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op
bruna.nl/schoolbieb.
GO Waalwijk
Verveel jij je vaak? Kijk dan nu
op www.gowaalwijk.nl voor super
leuke activiteiten op het gebied
van sport, cultuur, kunst,
gezondheid en beweging.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 4 oktober 2019
Namens Team OBS Villa
Vlinderhof
een fijn weekend!

Hoe werkt de
Schoolbieb-actie?
● U koopt van 2 t/m 13
oktober 2019 één (of
meerdere) kinderboek(en)
bij uw lokale Bruna winkel
en levert de kassabon vóór
15 november 2019 in op
school bij de leerkracht van
uw kind.
● Wij leveren de kassabonnen
in bij een Bruna winkel.
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