Vrijdag 6 september 2019
Welkom op school
1-2A Vajen Brandenhorst
Personeel
Donderdag 29 augustus hebben
we officieel afscheid genomen van
juf Marjo. Zij gaat genieten van
haar welverdiende pensioen. We
zullen haar gedrevenheid en
didactische kennis enorm gaan
missen.
Namens
alle
kinderen
en
personeel
willen we
haar via
deze weg
nogmaals
hartelijk
danken voor alle jaren onderwijs.
We wensen je heel veel geluk en
rust toe om te gaan genieten van
alle ‘vrije’ tijd.
Leerlingregulatie
De gemeente en schoolbesturen
van Waalwijk zijn tot een
definitieve procedure gekomen
waarin de te nemen stappen
beschreven zijn met betrekking
tot de leerlingregulatie in de
gemeente Waalwijk. Hier is Villa
Vlinderhof ook onderdeel van. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief
treft u de informatie over de
leerlingregulatie.

16e jaargang, nummer 2
Schoolkalender 19-20
Zoals u wellicht weet staat de
schoolkalender digitaal in
SchouderCom. Daarop vindt u alle
activiteiten die in het komende
schooljaar zullen plaatsvinden.
De data voor de schoolreis groep
4 t/m 7 en sportdag waren echter
nog onder voorbehoud.
De sportdag is nu definitief
vastgesteld op woensdag 20
mei. Zodra de datum voor de
schoolreis van groep 4 t/m 7 vast
staat zal deze gecommuniceerd
worden in de kalender en
nieuwsbrief. Volgende week
liggen er ook papieren kalenders
bij de balie van de conciërge.
Onze excuses voor het ongemak.
MR 1 02-09-2019
Afgelopen maandag was de
eerste MR-vergadering. Met 5
ouders en 5 teamleden, onder
leiding van voorzitter Kjeld Vinkx
is de MR op volle sterkte en klaar
voor het nieuwe schooljaar. In de
eerste vergadering zijn veel
documenten vastgesteld zoals de
jaarplanning, het jaarverslag en
het MR-regelement. Ook heeft de
MR, met de aanpassing van
enkele inhoudelijke opmerkingen,
ingestemd met de schoolgids voor
het komende schooljaar. Naast
een aantal vaste agendapunten
zoals de leerling regulatie,
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onderwijsinhoudelijke zaken en
nieuws uit de GMR
(Gemeenschappelijk
MedezeggenschapsRaad) hebben
we uitvoerig gesproken over de
ingebrachte onderwerpen vanuit
de ouders van onze school. Fijn
dat de MR wordt benaderd voor
vragen en opmerkingen vanuit de
ouders. Er volgt altijd een
terugkoppeling, mondeling of via
schoudercom, op de ingebrachte
onderwerpen. Dit schooljaar gaan
twee MR-leden een cursus mbt
tot de bevoegdheden van de MR
volgen. Al met al kunnen we
zeggen dat we goed zijn gestart.
We hopen op een mooi MR-jaar
waarin wij weer ons uiterste best
gaan doen om de belangen van
zowel het team als de ouders zo
goed mogelijk te kunnen
behartigen.
Speelomgeving
Enkele medewerkers en een
afvaardiging van de
leerlingenraad van onze school
zijn al geruime tijd bezig met het
project “vergroening
speelomgeving”.
In samenwerking met de
gemeente Waalwijk, Casade
woondiensten en een
landschapsarchitect zijn er
inmiddels concrete plannen
uitgewerkt en is er een grove
offerte gemaakt. Eveneens
hebben we een subsidieaanvraag
ingediend bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds.

Een belangrijk aspect binnen de
subsidieaanvraag is het vergroten
van het bewustwording en de
betrokkenheid van leerlingen op
het gebied van een natuurlijke
schone speelomgeving, het milieu
en het belang van een gezonde
natuur. Daarnaast staat de
samenwerking tussen leerlingen,
ouders en medewerkers hoog in
het vaandel.
Helaas is deze subsidieaanvraag
niet kostendekkend, vandaar dat
wij als school een beroep willen
doen op U als ouder / verzorger
op het gebied van:
1. Ondersteuning in de realisatie
van het project, zoals b.v.
timmeren, schroeven, bevestigen,
graaf- en plantwerkzaamheden
enz.
2. Ondersteuning in het verder
meedenken / uitwerken van de
details en de verschillende fases
(voorzijde school, de speelpleinen
en de wadi).
3. Netwerken. Wie heeft
connecties met b.v. bedrijven of
instellingen die een financiële- of
materiële bijdrage zou willen
leveren.
4. Het onderhouden van het
project, zoals snoeien, vegen ,
aanvullen enz.
Het zou geweldig zijn als wij
diverse positieve reacties van U
mogen ontvangen.
Afhankelijk van de toekenning
van de subsidieaanvraag kunnen
wij pas in een later stadium een
definitieve planning en
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startdatum geven. Voor de
herfstvakantie zullen wij een
update geven van de stand van
zaken tot dan toe.
Wil degene die aan bovenstaande
kan en wil meewerken zich via de
mail wenden tot Toine de Vaan,
facilitair medewerker:
tdevaan@villavlinderhof.nl
Indien mogelijk ook graag
aangeven naar welke van de 4
opties uw voorkeur uitgaat.
Groep 8 kamp
Aanstaande dinsdag 10
september vertrekken onze
leerlingen van groep 8 op kamp.
Zij verblijven 4 dagen in
groepsaccommodatie de
Mussenberg in Loon op Zand.
GO Waalwijk: bidons
Een nieuw schooljaar
is begonnen en ook
vanuit de gemeente
Waalwijk wordt de
aandacht gevestigd
op gezondheid. Alle
leerlingen en
teamleden van onze
school hebben een
bidon geschonken
gekregen vanuit de
gemeente, waarbij de nadruk ligt
op het vullen van deze bidon met
WATER. Water is namelijk
gezond en overal te krijgen.
Daarnaast is het gebruik van een
bidon ook nog eens goed voor het
milieu: je hoeft niet iedere keer

afval van blikjes of pakjes weg te
gooien.
Bericht van de bieb
Ben je jonger dan 13
jaar? Dan kun je
gratis lid worden
van de bibliotheek en
kun je heel veel
lenen!
Met een jeugdpas
kun je:
● Jeugdboeken
lenen
● Jeugd dvd’s
lenen
● Games lenen
● Verlengen tegen dezelfde
kosten als de uitlening
● Tot drie titels tegelijk gratis
reserveren
● Een uur per dag gratis
gebruikmaken van internet
op de publieke computers.
Lid worden? Kom met een van je
ouders tijdens service uren naar
de bibliotheek en schrijf je in!
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekmb.nl/jeugdabbo
nement
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 20 september 2019
Namens Team OBS Villa
Vlinderhof
een fijn weekend!
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