Vrijdag 15 juni 2018
Welkom op school
1-2E Veerle Doevendans
1-2E Pieter van der Linden
1-2F Jake Kuiper
1-2F Daan vd Eijnden
Jarigen
In verband met de nieuwe
privacywetgeving worden de jarigen
niet meer benoemd in de
nieuwsbrief.
Personeel
Judith ter Meulen heeft een nieuwe
baan aangenomen bij Auris en zal na
dit schooljaar niet meer werkzaam
zijn op Villa Vlinderhof. Wij wensen
haar heel veel succes en plezier bij
haar nieuwe uitdaging.
Merel Kraal komt vanaf volgend
schooljaar ons team versterken in
groep 5. In de volgende nieuwsbrief
van vrijdag 29 juni zal ze zichzelf
voorstellen.
Tevens zijn er volgend schooljaar
twee personeelsleden binnen ons
team die de taak van leescoördinator
en rekencoördinator gaan invullen.
Na een interne werving hebben we in
Desiree Boons (leescoördinator) en
Leonie Prinse (rekencoördinator) de
geschikte kandidaten gevonden. Zij
gaan binnen Villa Vlinderhof de
zaken rondom lezen en rekenen
gaan coördineren, samen met het
team op zoek gaan naar
vernieuwingen en alle gemaakte
afspraken en het beleid op reken- en
leesgebied borgen.
Afscheid Caroline, Tamara en
Judith
Dinsdag 3 juli van 14.45 uur tot
15.00 uur bent u als ouder, van de

14e jaargang, nummer 16
desbetreffende groep, welkom om
afscheid te nemen in de klas.
Vanaf 15.00 uur hebben andere
belangstellende ouders van de hele
school ook nog de gelegenheid om
de leerkrachten die afscheid nemen
een hand te geven.
Informatieavond groep 2 naar
groep 3
Maandagavond 18 juni van 19.00
uur tot 19.45 uur is de
informatieavond voor nieuwe ouders
van groep 3. Onlangs hebben alle
ouders van groep 2 daar een
uitnodiging voor gekregen via
SchouderCom. Gezien de formatie
bekend is gemaakt kunt u deze
avond aansluiten in het lokaal waar
uw kind volgend schooljaar in groep
3 komt.
Informatieavond groep 7 naar
groep 8
Maandagavond 18 juni is de
informatieavond voor de nieuwe
ouders van groep 8.Deze vindt plaats
op locatie de Vrijhoeve (Heggewikke
23-25). Op het einde van de avond
krijgt u de uitslag van de Entreetoets
van uw zoon of dochter mee
Rapporten
Vrijdag 22 juni ontvangt u allemaal
via SchouderCom het rapport van uw
kind(eren).
Kennis maken in de nieuwe
groepen
Donderdagmiddag 28 juni gaan alle
leerlingen een kijkje nemen in de
nieuwe groepen en maken dan
kennis met de nieuwe
leerkracht(en).
Ouderbedankmiddag
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Donderdagmiddag 28 juni wordt er
een ouderbedankmiddag
georganiseerd. Hierover heeft u
bericht ontvangen via SchouderCom.
Vergeet u zich niet zo snel mogelijk
aan te melden?
Voorlezen bij Futura
Vrijdag 15 juni zijn een aantal

leerlingen van groep 3 gaan
voorlezen bij de bewoners van
Futura. Bij Futura wonen senioren in
een veilige omgeving met passende
zorg. De leerlingen en bewoners
hebben beide genoten van dit
voorleesmoment. Zie SchouderCom
voor alle foto’s.
Jeugdland 2018 Waalwijk
Doe mee!! Beleef een fantastische
ervaring!! Jeugdland is van 13 t/m
17 augustus in het Dr. Mollercollege
in Waalwijk.
Dit jaar zal er wederom een
kaartverkoop zijn in het Dr.
Mollercollege (hoofdingang) aan de
Olympiaweg 8b, op zaterdag 23 juni
2016 tussen 11.00 en 12.00 uur of
eerder als Jeugdland 2018
uitverkocht is.
Dankzij de technologieën die we
tegenwoordig hebben, vragen wij u
zo veel als mogelijk via pin te
betalen. Uiteraard is het mogelijk de
kaartjes contant te voldoen. Een
Jeugdlandkaartje kost 20 Euro.

Jeugdland is van origine een
organisatie, die zich inzet voor
kinderen die niet op vakantie
kunnen. Helaas komt armoede ook
bij ons in Nederland voor, dus
proberen we de prijs van het kaartje
zo laag als mogelijk te houden. We
willen toegankelijk zijn en blijven
voor alle kinderen in Waalwijk.
Daarom is Jeugdland voor
Waalwijkse paswijzerhouders gratis
(meer info hiervoor kunt u terecht bij
de gemeente Waalwijk).
Wat is Jeugdland eigenlijk?
Jeugdland is een speelweek voor
kinderen in de leeftijd van 5 tot en
met 12 jaar. Ben je 12 jaar, maar ga
je na de zomervakantie naar de
middelbare school, bedenk dan goed
of Jeugdland nog wel bij je past.
Onder begeleiding van een
vrijwilliger doe je allerlei activiteiten
gedurende de week. Iedere dag
starten we om 09.00 uur, neem je
boterhammen mee, we eten tussen
de middag bij Jeugdland (melk voor
de lunch verzorgen wij) en om 16.00
uur is de Jeugdlanddag voorbij en
mag je weer mee naar huis.
Voor ouders is de dagopening
(iedere dag 09.00 uur) en de
dagsluiting (iedere dag om 15.30
uur) toegankelijk.
Voor meer informatie kunt u een
mail sturen naar
HoofdleidingJeugdland@Gmail.com.
VakantieBieb
Als je kind tijdens de vakantie lekker
leest, blijft het leesniveau op peil.
Dat is belangrijk, want daar werken
we tijdens het schooljaar immers
hard voor. Alle kinderen kunnen
meedoen, jonge kinderen kun je
immers voorlezen. De hoeveelheid
boeken is niet belangrijk, gewoon
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lekker lezen wel! Vanuit de bieb zijn
er leuke ‘extra’s’ voor u als ouders
om u kinderen in de vakantie lekker
te laten lezen. DeVakantiebiebapp: in de maanden juli en augustus
is de vakantiebieb geopend! Met
deze app kan je gratis boeken lezen
op je tablet, voor kinderen èn
volwassenen. Je vindt de app in je
app-store.
Stempelkaart: In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vindt je een
stempelkaart (of haal ‘m op in de
bieb). Elke keer als je kind boeken
gaat lenen tijdens service-uren,
krijgt het bij de info-balie een
stempel op de kaart. Is de

strippenkaart vol? Dan krijgt je kind
een cadeautje!
Meegroeiboeken: Dit zijn ideale
boeken om de zomerdip op te
vangen, omdat ze oplopen in AVI
niveau waardoor je kind ongemerkt
steeds wat moeilijkere teksten leest.
Vraag in de bibliotheek naar deze
boeken!

Teamuitje Villa Vlinderhof
Op woensdag 6 juni heeft het team van Villa Vlinderhof na een productieve
studiemiddag met elkaar genoten van een heuse Tuk Tuk tour door het
Brabantse Land.

De volgende, tevens laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
verschijnt op
vrijdag 29 juni 2018
We zullen daar o.a. inzoomen op de onderwijskundige plannen die we hebben
voor het volgend schooljaar.
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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