Vrijdag 29 juni 2018
Welkom op school
1-2D Tess Timmermans
1-2F Fem de Munnik
Vacature groep 1-2 B
We kunnen u laten weten dat de
vacature naast Sheila Boor in groep
1-2B ingevuld is. We hebben in Joy op ‘t
Hoog een goede kandidaat gevonden.
Sheila werkt komend schooljaar op
maandag, dinsdag en woensdag. Joy op
donderdag en vrijdag in groep 1-2B. Ook
zal Joy op andere dagen te vinden zijn in
de school voor verdere werkzaamheden.
Voorstelstukje Joy op ‘t Hoog
Ik ben Joy Op 't Hoog. Deze zomer ben
ik afgestudeerd
en ontzettend
blij dat ik
meteen bij Villa
Vlinderhof kan
beginnen. Ik
ben twee
dagen in groep
1/2b te vinden
en ik zal één
dag
ondersteuning
geven in groep
6. De andere
dagen ga ik besteden aan de opleiding
remedial teaching. In mijn vrije tijd ga ik
graag op pad samen met mijn vriend.
Ook vind ik het heerlijk om gezellig bij te
kletsen met mijn vriendinnen. Als ik nog
tijd over heb, speel ik ook nog graag op
mijn piano. Ik heb ontzettend veel zin in
het nieuwe schooljaar!
Voorstelstukje Merel Kraal
Mijn naam is Merel Kraal, 21 jaar en ik
woon bij mijn ouders in Sprang-Capelle.
Op dit
moment ben
ik bezig met
afstuderen.
Ik ben heel
blij dat ik op
Villa
Vlinderhof

14e jaargang, nummer 17
mag komen werken. Ik word de trotse
juf van 25 kinderen in groep 5A en heb
er heel veel zin in. We gaan er namelijk
een fantastisch jaar van maken! In mijn
vrije tijd ben ik leiding op de scouting en
hou ik van gezellige dingen doen met
mijn vrienden en vriendinnen.
Afscheidsavond groep 8
Dinsdagavond 3 juli nemen we door
middel van een gezellig feestavond
afscheid van onze groep 8 leerlingen.
Woensdag 4 juli zullen de leerlingen van
groep 8 door het team en overige
leerlingen op gepaste manier ‘buiten
worden gezet’. Dit zal bij mooi weer
plaatsvinden op de Wadi.
De leerlingen van groep 8 zijn
donderdag 5 juli en vrijdag 6 juli vrij!
Ontwikkelteams
In het nieuwe schooljaar gaan we weer
aan de slag met allerlei
onderwijskundige onderwerpen.
Voorheen werd dit vorm gegeven door
verbeterteams. Sinds komend schooljaar
zal de naam verbeterteam veranderd
worden in ontwikkelteam.
In schooljaar 2018-2019 zullen er drie
ontwikkelteams aan de slag gaan met
verschillende onderwerpen.
Rekenen, dit ontwikkelteam gaat
onderzoeken hoe we ons rekenonderwijs
kunnen verbeteren.
Lezen, dit ontwikkelteam gaat de
invoering van de nieuwe technisch
leesmethode (station zuid) goed
implementeren in de groepen 4 t/m 6.
Burgerschap, dit ontwikkelteam gaat
zorgen voor een doorgaande lijn binnen
de school met activiteiten die gekoppeld
zijn aan burgerschap. Ook zal er een
leerlingenraad
geformeerd
worden.
Volgend
schooljaar kunt
u regelmatig
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teruglezen wat de ontwikkelteams
hebben bereikt en waar ze op dat
moment mee bezig zijn.
Studiedagen 2018 - 2019
Op onderstaande data zijn alle leerlingen
vrij ivm studiedagen. Noteer deze
datums alvast in uw agenda’s.
Donderdag 6 september en Vrijdag 7
september is het hele team van Villa
Vlinderhof op studie 2-daagse.
Dinsdag 6 november is er een
studiedag met de hele Stichting
BRAVOO.
Dinsdag 11 juni is er een School
Conferentie op Villa Vlinderhof
Vanaf volgende week zal de kalender
voor volgend schooljaar zichtbaar zijn
voor u als ouder in SchouderCom.
De Gouden Weken
Vanaf de eerste schoolweek in het
nieuwe jaar zullen we met alle groepen
aan de slag gaan met de gouden weken.
Bij de Gouden Weken ligt het accent op
groepsvormende activiteiten. Binnen
deze activiteiten ligt het accent op de
interactie tussen de leerkracht en de
leerlingen. Naast de groepsvormende
activiteiten worden er ook suggesties
gegeven voor regelgeving, de indeling
van het lokaal en de indeling van een
dag. Door aan de slag te gaan met de
gouden weken hopen wij op een goede
sfeer in de groepen en staat de
dynamische driehoek tussen leerkracht,
kind en ouder centraal.
Gevonden voorwerpen
Onze kist met gevonden voorwerpen zit
helemaal vol. Bent u iets kwijt van uw
kind/eren, kijkt u dan even in de kist op
de 1ste verdieping bij de liftdeuren.
Dankuwel.
Nieuwe methode technisch lezen
groep 4 t/m 6
Voor voortgezet technisch lezen werken
wij vanaf schooljaar 2018-2019 met de
methode Station Zuid. Graag vertellen
wij u iets meer over deze nieuw

aangeschafte leesmethode. Voortgezet
technisch

lezen gaat verder waar het leren lezen in
groep 3 (het aanvankelijk lezen)
ophoudt. Een kind dat in groep 3 heeft
leren lezen, moet immers blijven
oefenen! Woorden worden moeilijker,
zinnen worden langer en ingewikkelder,
de leessnelheid moet toenemen. Station
Zuid helpt de kinderen op een leuke en
verantwoorde manier met het lezen. De
methode bevat teksten en oefeningen
voor:
● technisch lezen – het vlot en
correct lezen van steeds
moeilijker wordende woorden en
zinnen.
● vloeiend lezen – het lezen met
expressie en leesbegrip van een
grote variatie aan teksten.
● leesbevordering – het stimuleren
van de interesse en het plezier in
lezen.
Station Zuid is ook de naam van een
oude brandweerkazerne in het fictieve
stadje Zummel, dat in de leesmethode
voorkomt. De kinderen luisteren een
paar keer per week op het digibord naar
een aflevering van De Brandweerclub,
een luisterverhaal over een groepje
kinderen dat leuke avonturen beleeft in
en rond deze brandweerkazerne.
Waarom een luisterverhaal? Omdat je
met voorlezen niet vroeg genoeg kunt
beginnen, maar vooral omdat je er nooit
te vroeg mee moet stoppen! Voorlezen
heeft een positief effect op
woordenschat, spelling, tekstbegrip en
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leeshouding en blijft in alle leerjaren
belangrijk én noodzakelijk.
Ouderbetrokkenheid bij Station Zuid
Op de website www.brandweerclub.nl
vindt u extra leesteksten over De
Brandweerclub, op het niveau van uw
kind. Maar ook boekentips en lees
nieuwtjes. We willen u vragen om de site
regelmatig met uw kind te bezoeken.
Het is een ideale manier om betrokken
te blijven bij wat uw kind leert op school
én om uw kind te stimuleren om thuis
verder te lezen. Uw kind krijgt op school
een toegangscode voor deze site. Wij
werken met Station Zuid in groep 4 t/m
6. De leesles staat 2 tot 5 keer per week
op het programma, afhankelijk van de
groep waarin uw kind zit. De lessen zijn
samengebracht in vier blokken per jaar.
Aan het einde van ieder blok krijgt uw
kind het werkboekje van dat blok mee
naar huis. Achter in het
werkboek vindt u een speciale
notitiepagina. Daar kunt u zien welke
boeken uw kind heeft gelezen of nog wil
lezen. Behalve met een werkboek werkt
uw kind met verschillende andere

materialen van Station Zuid, zoals een
leesboek en een roetsj boek. Wilt u de
materialen zien? Neem dan een kijkje in
de klas. Uw kind laat ze u vast graag
zien! Heeft u nog vragen over Station
Zuid? Stel ze dan gerust aan de
leerkracht. Wij wensen u en uw kind veel
plezier met het lezen komende
schooljaren.
Zomerdip lezen
Vanaf 7 juli vind je op
zwijsen.nl/zomerlezen online
leesactiviteiten onder de naam
‘leesluikjes’. Elke vakantiedag kunnen
kinderen hier een luikje openen met
daarin een verrassende activiteit:
bijvoorbeeld een spelletje, of een leesof luisterfragment. Een zomerse
adventskalender dus, waarmee kinderen
op een speelse manier met lezen bezig
zijn. Meld je nu alvast aan op
zwijsen.nl/zomerlezen. Dan krijg je
een seintje als het eerste luikje geopend
mag worden.
Nieuws vanuit de TSO
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een
bijlage met daarin nieuws vanuit het
overblijfteam.

Vrijdag 6 juli begint de zomervakantie. Graag zien we iedereen weer terug in het
nieuwe schooljaar op:
maandag 20 augustus 2018
Prettig weekend en alvast een hele fijne zonnige zomervakantie!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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