Vrijdag 28 september 2018
Welkom op school
1-2B Ruben de Gouw
1-2C Pepijn Hansen
1-2C Ties van Hoorn
1-2E Dyano Erdkamp
1-2F Ralph Janssens
1-2F Finn Smits
Personeel
Mijn naam is Ruud en ik ben
werkzaam op Villa Vlinderhof als
buurtsportcoach. Heel mijn leven
lang sport ik al en kan er geen
genoeg van krijgen. Ik heb vooral
vele balsporten beoefend zoals
tennis, volleybal, voetbal, en handbal
maar ook snowboarden en fitness.
Echter noem ik het niet alleen sport
maar ook een hobby. Vroeger ging ik
op de skates naar school, voetballen
en tafeltennissen in de pauzes en na
school uiteraard gewoon weer verder
met bewegen. Na het afstuderen aan
de Fontys
Sporthogeschool
heb ik de keus
gemaakt om mijn
kennis en
ervaringen over te
geven aan de
nieuwe generaties
kinderen. Ik hoop
de kinderen te
enthousiasmeren
want bewegen is
leuk en gezond
voor zowel de
geest als het
lichaam.
Met bewegende groet,
Buurtsportcoach Ruud
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Vertrouwenspersoon in de
groepen
In de maanden oktober en november
worden alle groepen bezocht door de
interne vertrouwenspersoon van Villa
Vlinderhof. Tijdens dit bezoek zal
Kim Trimbach zichzelf voorstellen
aan de leerlingen. Bij een
vertrouwenspersoon kunnen
leerlingen, ouders en medewerkers
terecht met klachten en/of zaken die
men vertrouwelijk wil bespreken. U
kunt hen bereiken via het school
telefoonnummer of mailen naar
ktrimbach@villavlinderhof.nl.
In de groepen 1 t/m 3 zal het boek
’Het Nee Mannetje’ gepresenteerd
worden. Door het voorlezen en
bespreken van dit boek leren
kinderen wanneer ze ‘nee’ moeten
zeggen. In de groepen 4 t/m 8 wordt
dit gedaan aan de hand van filmpjes
en een groepsgesprek.
Tarief TSO
Onze school heeft tussen de middag
pauze van 12.00 tot 13.00 uur.
Kinderen kunnen thuis eten, maar
ook op school blijven. Stichting TOM
(Tussenschoolse Opvang Mikz) biedt
alle kinderen de mogelijkheid om
zich op te geven voor het
overblijven. Met uitzondering van
woensdag is dit de hele week
mogelijk. De coördinatie is in handen
van Dymphie Ansems. Zij is het
aanspreekpunt voor ouders.
Email:dansems@mikz.nl
Het tarief voor de TSO bedraagt
€ 2,10 per keer bij vaste afname en
€ 2,35 per keer via een
strippenkaart.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
IKC (Integraal KindCentrum)
Sinds schooljaar 2017-2018 zijn we
gestart met een werkgroep om onze
samenwerking binnen ons
kindcentrum te optimaliseren. Aan
deze werkgroep nemen zowel
medewerkers kinderopvang als
medewerkers van de basisschool
deel. De organisatie Kalsbeek &
Kuiten begeleidt ons in dit traject.
Dit traject zijn we voornamelijk
gestart om meer inhoudelijk af te
stemmen en gebruik te kunnen
maken van elkaars expertise. Hierbij
zijn wij bereid te experimenteren en
voor alle leerlingen een rijke
speel-leeromgeving te creëren.
Daarbij staat het ontmoeten en
elkaar beter leren kennen voor ons
als team zeker centraal. Denk hierbij
aan gezamenlijke werkgroepen zoals
sint en kerst. De werkgroep komt
zes keer per jaar samen, deze
werkgroep zet voornamelijk
inhoudelijke zaken op een rij
waarmee beide teams aan de slag
gaan.
Leerlingenraad
Sinds dit schooljaar is Villa
Vlinderhof gestart met een
leerlingenraad. In de leerlingenraad
zijn leerlingen uit groep 6, 7 en 8
actief aan het meedenken over hun
wensen en verbeterpunten voor de
school. Middels een verkiezing zijn
Rosa (gr. 6), Nina (gr. 6) Charlotte
(gr. 6), Finn (gr. 7), Kiki (gr. 7), Cas
(gr. 8) en Julie (gr. 8) uitgekozen om
deel te nemen aan de leerlingenraad.
Afgelopen woensdag is de
leerlingenraad voor de eerste keer
bij elkaar gekomen en heeft hun
eerste vergadering plaats gevonden.
Na elke vergadering zullen de
leerlingen de groep informeren over
de besproken punten. De leerlingen
uit de leerlingenraad zullen zichzelf
in een van de volgende

nieuwsbrieven nader aan u
voorstellen.
Kinderboekenweek 2018
Van 3 t/m 14 oktober vindt de
Kinderboekenweek plaats. Zoals
ieder jaar besteden we hier op
school ook veel tijd en aandacht aan.
Op woensdag 3 oktober zal in iedere
bouw de Kinderboekenweek worden
geopend. De dagen daarna werken
we in alle groepen aan het thema
van de Kinderboekenweek: ‘Kom
erbij’.

In de groepen 1-2 is deze week een
leesconsulent van Bibliotheek
Midden-Brabant geweest en heeft de
kleuters interactief meegenomen in
het boek ‘Het Kartonnen Kasteel’.
Het verhaal gaat over vriendschap,
wat naadloos aansluit bij het thema
van de Kinderboekenweek. Tijdens
de kinderboekenweek ben je van
harte welkom in de bibliotheken van
Waalwijk, Waspik en Sprang Capelle. Er worden allerlei gratis
activiteiten georganiseerd, zoals
vriendschapsarmbandjes en
boekenleggers maken.
Gevonden voorwerpen
Zoals u weet hebben wij op de
eerste etage een kist staan waar de
gevonden voorwerpen worden
verzameld vanuit de school. U vindt
deze kist bij de liftdeuren. De kist zit
behoorlijk vol met (gym) kleding,
schoenen ect. Bent u iets kwijt neem
dan gerust een kijkje.
Kinderuniversiteit
Elk schooljaar organiseert de
Kinderuniversiteit van Tilburg
University een aantal colleges voor
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ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8
van de basisschool. Deze gratis
kindercolleges op de campus van
Tilburg University laten kinderen
kennis maken met wetenschap. De
hoogleraren
zijn
inspirerende
docenten die
alles over het
college
onderwerp af
weten. Jaarlijks
bezoeken
honderden
kinderen uit
verschillende
provincies deze
colleges die
zeer enthousiast worden ontvangen
door zowel de kinderen, hun
ouders/begeleiders, de scholen en
niet in de laatste plaats door de
hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar
2018-2019 staat gepland op
woensdagmiddag 31 oktober
(15.00-16.00u). Professor
(milieu-economie en
klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh
neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied dat momenteel
volop in de belangstelling staat. De
titel van het college is:‘L
 ekker
warm?’ .

de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar
in zwembad Olympia in Waalwijk.
Tijdens deze training maak je samen
met jouw vriendjes en vriendinnetjes
onder leiding van trainers Sven en
Jurre kennis met de waterpolo sport
en wordt hopelijk het FUNdament
gelegd voor veel waterpret. Wat
doen we zoal: zwemmen,
vangen-gooien, schieten en spel.
Kom jij ook een keer meedoen?
Datum: 30 september 2018
Locatie: Zwembad Olympia
Tijdstip: 16.00-17.00 uur
Aanmelden via
waterpolo@aquamigos.nl
Voor alle overige laatste zondagen
van de maand: check
https://www.gowaalwijk.nl voor
exacte data en tijden

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
Vrijdag 12 oktober 2018
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

Kennis maken met AquaAmigos
Iedere laatste zondag van de maand
houdt
AquAmigos
Waterpolo
een
vriendjes- en
vriendinnetjes training voor jeugd in
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