Vrijdag 2 maart 2018
Welkom op school
1-2 C Tom Ligtvoet
1-2 E Liam Gerards
1-2 F Dylano van Thielen
Jarigen
02-03 Zoë van Wanrooij
02-03 Thomas van Oorschot
02-03 Lars Hoevenaars
03-03 Arda Yilmaz
04-03 Lize Doremans
06-03 Dylan van Mourik
07-03 Zoë Lamers
07-03 Mary-Jane Sanchez Cabrera
09-03 Emma Vloet
10-03 Feline van der Wielen
11-03 Mila Willemsen
11-03 Fabian Bohncke
11-03 Kick Timmermans
12-03 Fleur van Beek
13-03 Arda Cölkusu
14-03 Joeri van der Steen
14-03 Genna Kuijpers
Schoolfotograaf
Donderdag 29 maart en vrijdag 30
maart 2018 komt de schoolfotograaf op
school, zet het alvast in uw agenda!
Verdere informatie volgt in de
eerstvolgende nieuwsbrief.

14e jaargang, nummer 11
omgaan met en benutten van
verschillen in de klas. Om een goed
beeld te krijgen, is het belangrijk dat zo
veel mogelijk ouders de enquête
invullen.
Na afloop van het onderzoek kunt u ons
blad Onze School ontvangen met
daarin een verslag van de resultaten.
Klik op de volgende link om deel te
nemen. Invullen kost u ongeveer 10
minuten.
De enquête kan ingevuld worden tot
uiterlijk zondag 11 maart 2018.
http://voo.acemlnb.com/lt.php?s=7ae4
e6f9e8a2e1175837cf03036fe102&i=33
00A3088A26A44206
Alvast hartelijk dank voor uw
deelname!
Namens de Vereniging Openbaar
Onderwijs,
Leone de Voogd, onderwijsadviseur
Ambulance bezoek groep 6B
Vandaag hadden we een les van een
ambulance broeder die een echte

Schoolvakanties 2018 – 2019
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt
u het door de MR vastgestelde
vakantierooster voor het schooljaar
2018 – 2019.
Enquête voor ouders
Omgaan met verschillen op school, hoe
doen we dat? Wat vindt u belangrijk
voor uw kind? Wat is de rol van de
school?
De Vereniging Openbaar Onderwijs
hoort graag uw mening!
In samenwerking met de Belgische
ouderkoepel KOOGO houden we een
enquête onder ouders over
levensbeschouwing, burgerschap en het

ambulance bij had. Eerst gingen we een
filmpje kijken. We gingen ook het
filmpje nog bespreken met behulp van
een boek. Daarna werden kinderen
uitgekozen om te helpen. Youp moest
op de tafel gaan liggen, en Roos moest
plakkertjes op Youp plakken. Daardoor
konden we zien hoe de hartslag van
Youp was. Toen gingen we naar buiten.
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VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Daar werd eerst wat uitgelegd. Toen
mochten we binnen kijken. Aan het
einde mochten we de sirene horen. Wij
vonden het heel leuk!

Taal-Reken circuit groep 3
Maandag 26 februari hadden wij met
onze groepen 3 weer een leuke middag.
We gingen aan de slag met allerlei taal,
reken en schrijf
opdrachten in
circuit vorm. Zo
waren we steeds
allemaal 10
minuten met een
andere activiteit
bezig. De
kinderen hebben
heerlijk gewerkt
en zijn op deze
manier op
spelende wijs bezig met taal, rekenen
en schrijven.
Schoolvoetbaltoernooi
Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Dit jaar organiseert voetbalvereniging
Baardwijk voor de 29e maal het
jaarlijkse “Peter van Cromvoirt
Schoolvoetbaltoernooi”.
Wij willen alle basisscholen uit de
Gemeente Waalwijk van harte
uitnodigen om aan dit toernooi deel te
nemen.
Het toernooi vindt plaats op vrijdag 11
mei 2018.
Ieder jaar weer kan de jeugdcommissie

van v.v. Baardwijk terugzien op een
geweldig geslaagd toernooi.
De zéér vele positieve reacties op het
voetbaltoernooi heeft de
jeugdcommissie wederom doen
besluiten om het toernooi als volgt in te
delen in leeftijdscategorieën:
Voetbaltoernooi 11 tegen 11:
Groep 7 & 8 (Elftallen)
Voetbaltoernooi 7 tegen 7:
Groep 7 & 8 Meisjes (Zeventallen)
Groep 5 & 6 (Zeventallen)
Groep 5 & 6 Meisjes (Zeventallen)
Groep 3 & 4 (Zeventallen)
Groep 3 & 4 Meisjes (Zeventallen)
U kunt een papieren versie van het
inschrijfformulier voor de leerlingen
downloaden via onderstaande link:
https://www.vvbaardwijk.nl/622/inform
atiepvc2018/
U kunt het antwoordformulier in vullen
op de website van v.v. Baardwijk. De
individuele inschrijfformulieren van de
leerlingen dienen niet meegestuurd te
worden naar de organisatie.
Met vriendelijke sportgroeten,
Namens de organisatie, Michel Geers
Passie4kids
Beleef samen met je (klein) kind of
kinderen de Passie van de Langstraat!
Voorafgaande aan de Passie van de
Langstraat is de Passie4kids.
De Passie4kids is een bijzondere
processie waarbij de kinderen een
onderdeel zijn van
de Passie.
Het is de bedoeling
dat de kinderen
met
lampionnen door
Waalwijk
lopen. Om op die manier Waalwijk te
verlichten.
Een mooie gedachte zo vlak voor
Pasen. Voor meer informatie zie
onderstaande website.
www.passievandelangstraat.nl
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Scouting AZG ledenwerving
Gratis activiteit op zaterdag 10 maart
georganiseerd in de wijk Landgoed
Driesen door scouting AZG Waalwijk

Kennis maken met Atletiek voor
basis scholieren!
ACW’66 is een atletiekvereniging waar
je onder begeleiding van gediplomeerde
trainers/sters op een ontspannen
manier kunt kennis maken met spel en
sport. Wedstrijden worden er volop
georganiseerd in deze regio, maar ook
door heel Nederland en zelfs in het
buitenland!
Tijdens de kennismakingsdagen zullen
we je alles vertellen over de
mogelijkheden bij onze vereniging.
De kennismakingstrainingen zijn voor
de basis scholen van de gemeente Loon
op Zand en Waalwijk op
maandagavonden: 26
maart, 9 april en 16
april van 18:30 uur
tot 19:30 uur.
Je
vindt de atletiekbaan aan
de Olympiaweg 10, achter de nieuwe
sporthal de Zeine.

Wil je meer weten of opgeven, dan kun
je bellen met Truus Joosten, tel: 0416278230 of gt.joosten@home.nl
Oud Hollandse spelletjes middag
Op zondag 25 maart organiseren wij
Maik, Rob en Vronie, stagiaires van
sportschool Ready Set Go een oud
Hollandse spelletjes middag. Deze
spellen dag is bedoeld voor ouders en
kinderen (natuurlijk is elke persoon van
18+ welkom als begeleider van het
kind). Het is de bedoeling om samen
met uw kind een leuke en sportieve
middag te hebben. De spellen zullen
verdeeld worden tussen binnen en
buiten en een hoog Fun gehalte
hebben. Samen sporten is veel leuker
dan alleen, kom daarom gezellig
meedoen en daag je vrienden en
familie uit tijdens deze middag.
We willen als stagiaires ook
maatschappelijk een steentje bijdragen,
daarom gaat het geld dat we ophalen
met deze middag naar het Plons fonds.
Wanneer: zondag 25 maart 2018
Tijd: verzamelen 11:30 uur / 11:45
uur
Start: 12:00 uur
Einde: 16:00 uur
Voor wie: kinderen van 6-12 jaar
samen met een
ouder/verzorger/begeleider van 18+
Kosten: € 5,00 p.p.
Waar: Berkhaag 36, 5161CC Sprang Capelle
Inschrijven voor deze sportieve middag
kan via email: robmaik36@gmail.com
Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar vol=vol
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
Vrijdag 16 maart 2018
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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