Vrijdag 8 februari 2019
Welkom op school
1G Ferre Brienen
1G Diek de Jong
Personeel
Ilona Westerlaken (leerkracht groep
1-2 A) is trotse moeder geworden
van dochter
Romée. Wij
wensen haar
en haar
partner Patrick
heel veel
geluk toe.
Vakantierooster 2019 - 2020
Samen met het team en de MR is het
vakantierooster voor schooljaar
2019-2020 besproken en
vastgesteld. Hieronder vindt u alvast
een overzicht van de vakanties en
vrije (studie)dagen. Noteer deze
alvast in uw agenda’s.
Studiedag: woensdag 25 september
Herfstvakantie: maandag 14
oktober t/m vrijdag 18 oktober
Kerstvakantie: maandag 23
december t/m vrijdag 3 januari
Studiedag: woensdag 12 februari
Vroegertje Carnaval: vrijdag 21
februari 2020 12.00 uur uit
Voorjaarsvakantie: maandag 24
februari t/m vrijdag 28 februari
2e paasdag: maandag 13 april
Meivakantie: maandag 20 april t/m
vrijdag 1 mei
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei
Hemelvaart: donderdag 21 mei en
vrijdag 22 mei
2e pinksterdag: maandag 1 juni
Vroegertje zomer: vrijdag 10 juli
12.00 uur uit.
In schooljaar 2019-2020 wordt er
nog een studiedag gepland voor alle

15e jaargang, nummer 11
basisscholen aangesloten bij
stichting BRAVOO. Echter is de
exacte datum nog niet bekend. Deze
zullen we te zijner tijd met u
communiceren.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u alle data in een overzicht.
Ouderenquête
De ouderenquête is afgelopen
periode afgesloten en verwerkt.
35% van onze ouders heeft de
enquête ingevuld en verstuurd. Heel
hartelijk bedankt daarvoor. De
gegevens uit de ouderenquête
gebruiken wij mede voor het
concreet maken van ons schoolplan.
In dit schoolplan beschrijven wij
onze aandachtspunten en parels.
Aan de hand van de
aandachtspunten en parels maken
wij een planning voor de komende
vier schooljaren. In het schoolplan
wordt beschreven wanneer, waaraan
en hoe wij aan de slag gaan met
onze aandachtspunten. Ook
beschrijven we hoe wij onze parels
willen voortzetten en deze mee
willen nemen in de toekomst. In de
volgende nieuwsbrief krijgt u zicht
op de uitslagen van de enquêtes.
Rapportgesprekken groep 1-2 en
4 t/m 8
Dinsdag 19 februari en
donderdag 21 februari zijn de
rapportgesprekken voor de groepen
1-2 en groep 4 t/m 8. Van de
leerkrachten hebben jullie via
SchouderCom al een uitnodiging
gekregen om daarvoor in te
schrijven als ouders. Tijdens de
rapportgesprekken is de hoofdingang
NIET in gebruik. Dit om eventuele
ruis en verwarring bij de
kinderopvang en BSO te voorkomen.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
De ouders van de groepen 1-2 en
groep 4 kunnen de ingang gebruiken
aan de Wadi zijde. De ouders van de
groepen 5 t/m 7 kunnen de ingang
gebruiken aan de achterzijde van het
gebouw en daar het trappenhuis
naar de bovenbouw verdieping
nemen.
De rapportgesprekken voor de
groepen 3 vinden plaats op dinsdag
12 maart en donderdag 14 maart.
Hiervoor ontvangen de ouders van
groep 3 binnenkort een uitnodiging
via Schoudercom.
Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft samen met
een echte landschapsarchitecte
mogen nadenken over de inrichting
van de omgeving van de school. Hoe
kunnen wij deze omgeving inrichten,
zodat deze natuurlijk is maar ook
uitnodigt om te spelen.
We hebben plaatjes uitgeknipt die
ons aanspraken en er een mooi
moodboard van gemaakt. Hiermee
kan de architecte weer aan de slag.
We vonden het ontzettend leuk om
mee te mogen denken!
Carnaval
Nog even geduld en het feest kan
weer beginnen.
Op vrijdag 1 maart vieren wij ons
jaarlijks Carnavalsfeest op school.
Om alvast in de juiste sfeer te
komen hebben wij op woensdag 27
februari “raar met je haar dag”.
Wees creatief!

Op donderdag 28 februari houden
we ‘dierendag’: Verkleed je als een
leuk dier! Wij zijn reuze benieuwd
naar jullie creaties.
Stagiaires
Op Villa Vlinderhof zijn regelmatig
stagiaires te vinden vanuit allerlei
onderwijsgerelateerde opleidingen.
Voor de komende periode zijn er drie
stagiaires vanuit het ROC, opleiding
onderwijsassistent en stellen zich
graag aan u voor.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Yuri Leemans, ik ben
16 jaar oud. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent op het ROC
Tilburg de school
voor onderwijs en
kinderopvang. Ik
kom hier tot het
einde van het
schooljaar elke
woensdag en
donderdag stage
lopen in groep 8a
van meneer
Benjamin. Ik heb
er heel veel zin omdat ik hoop hier
veel te leren voor in de rest van mijn
carrière.
Groetjes Yuri
Hallo allemaal!
Mijn naam is Evy
Vissers, ik ben 17
jaar. Momenteel volg
ik de opleiding tot
onderwijsassistent
op het ROC in
Tilburg en zit in het
eerste leerjaar. Ik
kom hier stage lopen
op woensdag en
donderdag in groep
3a bij juf Ruby en
juf Floortje. Ik
hoop hier veel nieuwe dingen te
leren en heb er erg veel zin in.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Hallo!
Ik ben de nieuwe stagiaire van
groep 6b, in de klas van juf
Leonie. Mijn
naam is
Samantha
Ketelaars. Ik
ben 18 jaar. Ik
zit op het ROC
Tilburg op locatie
Professor
Gimbrerelaan.
Mijn opleiding is Onderwijsassistent
niveau 4, ik zit momenteel in
leerjaar 2. Mijn stagedagen zijn
dinsdag en donderdag. Ik ben er tot
het einde van het schooljaar!
Computertraining
Onze ICT-er meneer Marcel heeft
naast zijn werk op school een eigen
bedrijf, Pegasus Computers. Nu geeft
hij vanuit zijn bedrijf een
computertraining bij ons op school.
Zit je in groep 7 of 8 en lijkt het jou
leuk om meer te leren over wat je
met een computer kunt? Dan is de
computertraining van Pegasus
Computers echt iets voor jou!
In tien wekelijkse lessen van een uur
leer je van alles over computers en
wat je ermee kunt. Ook leer je de
basis van het programmeren en
maak je een eigen webpagina.
Verder krijg je lessen over
hardware (wat er allemaal in een
computer zit). Je gaat zelfs stap voor
stap een computer in elkaar zetten!
Bij de lessen over computer
beheersing leer je hoe je omgaat
met de computer en de programma's
die erop staan. Je leert hoe Google
Maps werkt en hoe je op internet
snel de dingen vindt die je nodig
hebt.
De lessen worden na schooltijd
gegeven op de hoofdlocatie van onze
school (Cornelis Verhoevenstraat). Je
ouders kunnen bij het opgeven voor
de training aangeven op welke dagen

je de training zou kunnen volgen. De
training is een goede voorbereiding
op de middelbare school.
Op de website
www.pegasuscomputertraining.nl
vind je alle informatie en kun je je
opgeven! Zie ik je binnenkort bij de
training?
Groetjes Meneer Marcel

Schoolzwemtoernooi
Als het goed is heeft u de
inschrijfformulieren voor het
schoolzwemtoernooi op 8 maart
ontvangen van de leerkracht van uw
kind(eren). Bij deelname zien wij de
inschrijfformulieren graag zo spoedig
mogelijk terug. Alvast bedankt.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 22 februari 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!

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

