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Werkgroep leerling regulatie Villa Vlinderhof.
Donderdagavond 16 november is de werkgroep leerling regulatie voor de
tweede keer bij elkaar gekomen. We hebben de afgelopen periode het
voedingsgebied in kaart gebracht, en geïnventariseerd welke broertjes en
zusjes nog in gaan stromen de komende jaren. Op deze poll zijn veel reacties
gekomen. Aan de hand van deze ontvangen aantallen is er een gedetailleerd
overzicht ontstaan, waarin wij zicht hebben op de instroom voor de komende
schooljaren. Hierbij is rekening gehouden met de 1 decembergrens die wij
hanteren bij onze kleuters (oudste/jongste kleuters).
Met de geïnventariseerde aantallen van nu duurt het ongeveer 3 schooljaren
voordat we weer met alle leerlingen op de hoofdlocatie zitten.
De Gemeente Waalwijk en de bestuurders van het Christelijk, Katholiek en
Openbaar onderwijs van Waalwijk hebben besloten om in gezamenlijkheid een
aanmeldprocedure voor Waalwijk op te stellen. Het streven is om de afspraken
voor aanmelden van nieuwe leerlingen voor de kerstvakantie klaar te hebben.
De geplande inloopavond voor de kerstvakantie met meer informatie over deze
aanmeldprocedure is daardoor niet haalbaar. Hierover hoort u later meer.
Binnen Bravoo gaan we nu intern in gesprek en gaan we bekijken hoe we
volgend schooljaar omgaan met de tweede locatie op de Vrijhoeve. Ouders
worden hier zodra zaken duidelijk, zijn tijdig over geïnformeerd.
Aanstaande maandag 20 november zal de MR met elkaar in gesprek gaan in
een extra bijeenkomst. De onderwerpen van deze bijeenkomst zijn:
Leerling regulatie en de locatie Vrijhoeve.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die altijd richten aan de Mr of de
directie.
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Welkom op school
1-2A Shylo Verhoeven
1-2A Maud Degenkamp
1-2B Lynn van Bijnen
1-2B Finn Govers
1-2E Aukje Kroot
1-2F Tijmen Knippels
1-2F Ymke Spuijbroek
Jarigen
18-11
18-11
18-11
19-11
20-11
20-11
21-11
22-11
22-11
22-11
23-11
24-11
24-11
25-11
25-11
25-11
25-11
27-11
27-11
27-11
28-11
29-11
29-11
30-11
30-11

Tjess Dekkers
Vince Nellestijn
Benthe Vinkx
Lars Vloemans
Dirk Nieuwenhuizen
Do van der Mast
Isa de Cloe
Lieve Spuijbroek
Pleun van Beers
Kim Schouten
Sepp Verschut
Daan Klijn
Sepp van der Schans
Liv van der Heijden
Jaylee Windhouwer
Fleur van Wanrooij
Eva de Gier
Dilara Korkmaz
Ties Lobbezoo
Jens Putman
Senn van Beek
Livia Lopes
Ray van der Vet
Pleun de Wind
Milan Nellestijn

Even voorstellen……
Hallo allemaal,
Mijn naam is Wendy Matthijssen. Ik
ben 37 jaar, getrouwd met Michael
en samen hebben wij twee
kinderen, Anna (8) en Loes (6).
Voordat ik in 2014 besloot om mij
om te scholen tot leraar

basisonderwijs heb ik bouwkunde
gestudeerd en heb ik negen jaar bij
een architectenbureau in Eindhoven
gewerkt. Vorig jaar zijn wij verhuisd
van Eindhoven naar Oosterhout en
heb ik ook mijn pabo diploma
gehaald.
In mijn vrije tijd ga ik graag
zwemmen en doe ik leuke dingen
met mijn gezin. Als het mooi weer
is, gaan we graag naar onze
camping in Zeeland. Lekker naar het
strand, zwemmen en barbecueën.
Sinds twee weken werk ik in groep
1-2C op woensdag, donderdag en
vrijdag op Villa Vlinderhof. Ik
vervang tot de kerstvakantie juf
Yvonne. Ik heb al twee hele fijne
weken gehad met de kinderen en ik
kijk ernaar uit om van Sinterklaas
en kerstmis een bijzondere en
gezellige tijd te maken!
Het surprise-museum
Wegens succes herhaald! De
gemaakte surprises van de groepen
5 t/m 7 zullen op de 2de verdieping
ten toon worden gesteld. Op
maandag 4 december is het
museum geopend voor de papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s van 15.0015.30 uur.
Het surprise-museum voor de
groepen 8 zal plaatsvinden op de
Vrijhoeve. Ook dit is op maandag 4
december, maar dan van 14.3015.00 uur. Zorg ervoor dat de
surprises op die dag allemaal binnen
zijn. De surprises worden neergezet
in de hal op de instructietafels. Die
worden door de leerkrachten zelf op
de hal gezet.
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Gevonden voorwerpen
Op de eerste
verdieping bij
de liftdeuren
staat een
koffer met
gevonden
voorwerpen.
Beneden in de keuken staat ook een
doos van de BSO met gevonden
voorwerpen.
Bent u iets kwijt van uw kind(eren)
dan kunt u daar kijken. Woensdag 6
december gaan de achtergebleven
spullen weg.
Bezoek Textielmuseum
Vrijdag 10 november is groep 5A
naar het Textielmuseum in Tilburg
geweest. Dit in verband met het
project ‘Museumschatjes’. Na een
aantal lessen in de klas zijn we in
het museum op zoek gegaan naar
mooie Museumschatten. Het was
een leuke en
interessante
ochtend. Ouders
die hebben
gereden, heel erg
bedankt.

Bezoek Rijksmuseum
De groepen 6 zijn op vrijdag 10
november weer naar het prachtige
rijksmuseum geweest! Hier krijgen
ze de rondleiding van de Gouden
Eeuw. Deze sluit aan bij het eerste
hoofdstuk van geschiedenis.
De kinderen worden verdeeld in 4
groepen en krijgen elk een
afzonderlijke rondleiding. Alle

groepen zien wel het pronkstuk ‘ De
Nachtwacht’ van Rembrandt van
Rijn. Tijdens
de
rondleidingen
mogen ze
dingen
aanraken,
natekenen,
ruiken en
proeven.
De kinderen
vonden het
super leuk,
interessant en
erg leerzaam.
Als klap op de vuurpijl nog een
mooie foto gemaakt bij het
IAMsterdam beeld.
Week van de Mediawijsheid
Van 17 t/m 24 november 2017 is
het weer tijd voor de Week van de
Mediawijsheid. Het thema van dit
jaar is “Generatie Media: samen
mediawijs”. Ook de Bibliotheek
Midden-Brabant besteedt natuurlijk
uitgebreid aandacht aan dit
onderwerp. Wij zijn het hele jaar
druk om mediawijsheid op de kaart
te zetten en bieden ondersteuning
aan het onderwijs in de vorm van
workshops, cursussen,
ouderavonden en teamtrainingen. In
deze nieuwsbrief willen we je graag
een kijkje in onze keuken geven.
Ook zetten we de landelijke
initiatieven voor je op een rij.
Mediawijsheid is een van onze
speerpunten. Informatie halen we al
lang niet alleen meer uit boeken.
Het is belangrijker dan ooit dat
kinderen (en volwassenen!) leren
om zelfstandig, bewust en actief
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deel te nemen aan de
mediasamenleving. Want er komt
vanuit alle hoeken veel op je af. Hoe
maak je het onderscheid tussen
goede en minder goede informatie?
Moet echt iedereen leren
programmeren? Hoe gedraag je je
op internet, en kun je het
onderscheid tussen online en offline
eigenlijk nog wel maken? Al sinds
2009 heeft de Bibliotheek MiddenBrabant meerdere mediacoaches in
dienst die op verschillende manieren
bijdragen aan het vergroten van
mediawijsheid bij kinderen en
volwassenen. Waar mogelijk maken
wij de koppeling met
leesbevordering en verhalen, om
tegelijkertijd zowel aan
lees- als aan mediavaardigheid te
werken.
Hieronder presenteren we een kleine
greep uit ons aanbod.

ongedwongen sfeer plaatsvindt. De
lessen worden aangeboden vanuit
het principe van
ervaringsgericht leren. Er zijn
verschillende thema’s mogelijk,
waaronder Creatieve webtools,
Werken met de green screen en
Leren programmeren.
De volgende nieuwsbrief verschijnt
op
Vrijdag 1 december 2017
Fijn weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

Dit is zeker niet alles, het liefst
werken wij op maat. Dan weten we
zeker dat we je echt verder helpen.
Naschoolse workshopserie Media
Mania
Met de naschoolse workshopserie
MEDIA MANIA willen we kinderen op
een speelse en vrije manier bewust
maken van de risico’s én de
mogelijkheden van de media. Wij
vinden het belangrijk dat dit in een
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