Vrijdag 12 oktober 2018
Welkom op school
1-2A Marea al Ahmed
1-2B Anouk vd Berg
1-2C Jake Breedveld
1-2E Oscar Duraj
1-2F Lina Sori
Voorstellen Toine de Vaan
Hallo
allemaal,
Mijn naam is
Toine de
Vaan,
getrouwd
met Karin en
woonachtig
in Waalwijk.
Wij hebben 2
zoons, Nick
en Marc, die reeds enkele jaren
zelfstandig, samen met hun partners
een eigen stek hebben gevonden.
Daarnaast ben ik de trotse opa van
kleindochter Sam van bijna 2 jaar.
Na 37 jaar werkzaam te zijn geweest
in de detailhandel ben ik erg blij
weer aan de slag te kunnen gaan als
facilitair medewerker/conciërge op
OBS Villa Vlinderhof. In combinatie
met Leonie zal er dus dagelijks een
conciërge aanwezig zijn. Ik heb er
erg veel zin in om er samen met
iedereen een positief schooljaar van
te maken. Mijn hobby’s zijn
vliegeren, kamperen, tuinieren en
wandelen.
Personele wisseling
Sheila Boor (leerkracht 1-2B) heeft
aangegeven dat zij een andere baan
heeft geaccepteerd. Graag blijft
Sheila op Villa Vlinderhof werken
voor ongeveer 1 dag in de week. Dit
betekent dat er een personele
wisseling heeft plaatsgevonden in
groep 1-2B en groep 4A. Na de

15e jaargang, nummer 4
herfstvakantie gaat Sheila op
maandag werken in groep 4A en zal
daarnaast ook de ADV dagen van
Marjo (andere leerkracht 4A)
vervullen. Pauline v/d Kolk gaat na
de herfstvakantie groep 1-2B fulltime
overnemen. Yvonne Wels (groep
1-2C) heeft daarbij aangegeven
graag fulltime aan de slag te gaan in
haar eigen groep. In de praktijk
betekent dit dat we intern de uren
hebben opgelost. We menen hiermee
een goede oplossing in schoolbelang
gevonden te hebben. Op deze
manier is er continuïteit en ervaring
in de kleutergroepen.
Leerlingregulatie
Afgelopen donderdag hebben de
directeuren van de basisscholen die
te maken hebben met meer
aanmeldingen dan beschikbare
plaatsen en de vertegenwoordigers
van de onderwijsbesturen van
Waalwijk met elkaar het laatste
voorstel leerlingregulatie besproken.
Er zijn een aantal aanpassingen
gemaakt in het voorstel waar een
ieder zich in kon vinden.
Er wordt nu een publieksversie
opgesteld die we kunnen
communiceren. Zodra deze er is
zetten we die op onze website en
stellen we u op de hoogte.
Ook zal er een startdatum gekozen
worden waarop dat beleid ingaat.
Tot die tijd hanteren we de
uitgangspunten zoals die nu op de
website staan.
Lerarentekort en vervanging
Zowel landelijk als regionaal merken
we dat er steeds meer een tekort
komt aan leerkrachten. Dat betekent
dat de vervangingspool niet altijd

