Vrijdag 22 november 2019
Welkom
1-2B Saar da Silva
Personeel
Beste ouders,
Afgelopen vrijdag heb ik een
heupoperatie ondergaan. Deze is
goed verlopen en ik ben al volop aan
het revalideren. Komende weken zal
ik dit verder uitbouwen zodat ik na
de kerst weer op school aan de slag
kan.
Ik vind het jammer dat ik in deze
leuke/gezellige tijd voor Sint en
Kerstmis niet op school ben. Tot in
januari 2020.
Met vriendelijke groet
Mariëlle Vercammen
Directeur
Babynieuwtje van juf Lotte:
Bart en ik zijn in verwachting van
ons eerste kindje. 7 mei 2020 is de
uitgerekende datum. We zijn erg blij
en genieten van de zwangerschap!

Babynieuwtje van juf Lindsey en
meneer Stefan (pgb-ers
stergroep):
Rond begin mei, worden wij voor de
tweede keer papa en mama. Tobin
krijgt er namelijk een zusje bij.
MSV (Monitor Sociale Veiligheid)
De wet schrijft voor dat wij als
school de veiligheid van onze
leerlingen moeten monitoren. Een
school kan goed beleid ten aanzien

16e jaargang, nummer 7
van sociale veiligheid voeren als zij
inzicht hebben in de feitelijke en
ervaren veiligheid en het
welbevinden van de leerlingen
(Inspectie van het onderwijs, 2017).
Op Villa Vlinderhof maken wij
gebruik van een digitaal
volgsysteem, SCOL, waarbij de
sociale emotionele ontwikkeling van
leerlingen wordt gevolgd. Vanaf
groep 6 vullen de leerlingen zelf ook
een vragenlijst in. Sinds november
2019 zijn de vragen met betrekking
tot MSV toegevoegd in dit systeem.
Aan het einde van deze vragen krijgt
de leerling de volgende zin te zien:
Ik wil hier met één van de juffen of
meesters over praten. Hij of zij kan
hierop antwoorden met: Ja dat wil ik
of Nee, dat hoeft niet. Als de leerling
met Ja antwoordt, krijgt hij de
vraag: Ik wil praten met. De leerling
kan dan kiezen voor: Met mijn eigen
juf of meester, of: Liever met
iemand anders.
Naar aanleiding hiervan voert de
leerkracht of de vertrouwenspersoon
een gesprek met de leerling. Na dit
gesprek wordt een terugkoppeling
aan ouders gegeven.
Parkeren rondom school
Op dinsdag 12 november is er een
actie geweest met 5 BOA’s
(Buitengewoon Opsporings
Ambtenaren) en kinderen uit groep
7. Samen hebben zij gekeken hoe er
‘s morgens rondom onze school
geparkeerd wordt. De kinderen
hebben groene kaarten uitgedeeld
aan de ouders die dat op de juiste
manier deden. Op deze ochtend is er
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geen enkele rode kaart uitgedeeld.
Dat is ontzettend fijn. Dat betekent
dat iedereen zich aan de regels heeft
gehouden! De BOA’s zullen ook nog
op andere momenten gedurende dit
schooljaar komen controleren en we
hopen dat zij dan wederom alleen
goed geparkeerde auto’s zullen zien.

Oudergegevens SchouderCom
Het gebeurt nog wel eens dat we u
als ouder(s) willen bereiken maar
dat de gegevens in SchouderCom
niet meer kloppend zijn. Wij willen u
vragen bij wijzigingen in
telefoonnummers, adres ect. dit zo
snel mogelijk aan te passen in
SchouderCom bij het account van uw
kind(eren). Alvast bedankt.
Surprise-museum
Wegens succes herhaald!!
Het surprise-museum: De gemaakte
surprises van de groepen 5 t/m 7
zullen op de 2de verdieping tentoon
worden gesteld.
Op woensdag 4 december is het
museum geopend voor de papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s van 12.15 12.45 uur.
Het surprise-museum voor de
groepen 8 zal plaatsvinden op de
Vrijhoeve en is geopend op
woensdag 4
december van
11.45-12.00 uur.
Zorg ervoor dat
de surprises op
die dag allemaal
binnen zijn. De
surprises worden
neergezet in de
hal op de

gezin

instructietafels door de leerkrachten.
Zoals jullie wellicht hebben gezien is
er inmiddels op iedere verdieping in
de school een stal gemaakt voor het
paard van Sinterklaas ‘Ozosnel’.
Wij willen KSW (Koerier &
Sneltransport Waalwijk) bedanken
voor de levering van de pallets.
Onee, dat was schrikken
vanmorgen!! Rommelpiet had goed
huisgehouden op onze school. Met
hoeveel waren ze
wel niet??
Gelukkig zijn de
leerlingen van
Villa Vlinderhof
elke dag weer
reuze enthousiast
en zat iedereen

om 8.40 uur weer
fris en fruitig op
hun stoel om de
schooldag te
starten. Het
opruimen was
binnen 10 minuten
gedaan.
TSO nieuws
Donderdag 28 november is er een
bijeenkomst met de TSO club, de
nieuwe organisatie die de TSO na de
kerstvakantie gaat verzorgen op Villa
Vlinderhof. Vandaag krijgt u via
schoudercom een belangrijke
ouderbrief. In deze brief wordt
precies uitgelegd hoe u uw kind kunt
aanmelden en wat de kosten zijn bij
de TSO club.
De TSO club is dringend op zoek
naar (overblijf) ouders, opa’s, oma’s,
tantes en ooms. Voor meer
informatie zie de flyer onderaan deze
nieuwsbrief.

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Kinderpostzegels
Dit schooljaar hebben we voor de
17e keer meegedaan aan de
landelijke Kinderpostzegelactie. Dat
heeft ons het predikaat Zilver
opgeleverd.
De leerlingen
van groep 7
hebben een
bijdrage van
€5058,kunnen
leveren aan
het goede
doel.
Daar zijn wij
enorm trots
op!
En dat wordt
beloond.

gezin

volgen. De start is om 19.00 uur
vanaf het plein voor de hoofdingang
van Villa Vlinderhof. U loopt als
ouders met de kinderen op eigen
gelegenheid mee. Verdere informatie
zie flyer onderaan deze nieuwsbrief.
Gevonden voorwerpen
De kisten met gevonden voorwerpen
zijn weer toe aan ruimte. Wie maakt
ze leeg? Ben jij degene die zijn
kleding en/of schoenen collectie niet
meer compleet heeft werp dan snel
een blik in de gevonden voorwerp
kisten.
Binnenkort
worden de
spullen weer
opgeruimd.
Alvast
bedankt.

We krijgen vanuit de organisatie
kinderboeken pakketten toegestuurd
voor de schoolbibliotheek.
Een dikke dank je wel aan alle
leerlingen van groepen 7!
Lampionnenoptocht
Vrijdag 13 december organiseert
de bewonerscommissie van Het
Juweel en Basilica een
lampionnenoptocht voor alle
kinderen die in de wijk Landgoed
Driessen wonen en/of onderwijs

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 6 december 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!

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