Vrijdag 25 september 2020
Welkom
1-2 A Luuke Branderhorst
1-2 A Boris van Dartel
1-2 A Maria Laura Merkx
1-2 D Floris de Rooij
Personeel
De afgelopen weken hebben we
kunnen zorgen voor vervangingen
zodat er geen groepen naar huis zijn
gestuurd ivm de afwezigheid van
diverse leerkrachten.
Leerkrachten die corona gerelateerde
klachten hebben worden meteen
getest op de speciale onderwijs
testlocaties. Zijn de leerkrachten
negatief getest dan gaan ze weer
aan het werk in de groepen als dat
lukt. Het kan momenteel voorkomen
dat er de komende periode meerdere
gezichten in de groep van uw
kind(eren) zijn gaandeweg de week.
Wij snappen dat dit geen ideale
situatie is maar proberen op deze
manier het onderwijs zo goed
mogelijk door te laten lopen.
Stagiaires schooljaar 2020-2021
Mijn naam is Quincy en ik ben 23
jaar. Afgelopen februari ben ik na
het behalen bij van SPH
diploma begonnen aan de deeltijd
PABO in Tilburg. Vorig studiejaar heb
ik ook al stage gelopen op
Villa Vlinderhof in groep 6A, wellicht
dat sommige van jullie mij al eens
gezien hebben.
Naast mijn studie
werk in bij de
Efteling en ben ik
elke zaterdag te
vinden als staflid bij
de scouting. Tot
februari zal ik elke
dinsdag te vinden
zijn in groep 5A bij
Mijke en Noortje. Ik heb veel zin om

17e jaargang, nummer 3
hier het komende halfjaar veel te
gaan leren en een goede juf te
worden.
Groetjes Quincy
Nieuwe beslisboom
Op 18 september heeft minister
Hugo de Jonge besloten de regels
voor het toelaten van neusverkouden
kinderen op de basisschool te
versoepelen. Naar aanleiding van dat
bericht is er een nieuwe beslisboom
gemaakt samen met AJN
Jeugdartsen Nederland. De nieuwe
beslisboom is wederom voorgelegd
en goedgekeurd door het RIVM. De
beslisboom vindt u als losse bijlage
bij deze nieuwsbrief
Oudertevredenheidspeiling
De oudste leerling uit ieder gezin
heeft afgelopen maandag een groen
strookje meegekregen van hun eigen
leerkracht.
Daarop
staan de
inlog
gegevens
voor de
ouders om
deel te
nemen aan
het tevredenheidsonderzoek met
betrekking tot onze school. In de
tussencheck kunnen we zien dat de
respons nu 30% is. Onze hartelijk
dank daarvoor.
Het is voor ons van belang om
zoveel mogelijk input vanuit de
ouders te krijgen. Op die manier
kunnen we ons onderwijs het beste
optimaliseren.
Bij een respons van 75% of hoger
trakteren wij alle leerlingen op een
ijsje. De vragenlijst is nog tot en met
maandag 28 september beschikbaar.
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Heeft u komende dagen nog 20
minuten tijd? Wij zijn heel blij met
uw input. Alvast bedankt.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor 2020-2021 is
vastgesteld door de MR op € 17,50
per leerling. Dit bedrag is lager dan
anders in verband met de
activiteiten die afgelopen schooljaar
niet zijn doorgegaan. Alleen voor
nieuwe leerlingen geldt de gewone
bijdrage van € 35,-.
Vertrouwenspersonen
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn; Eline van der Lee en Linda
Koenen en dit schooljaar zijn wij de
interne vertrouwenspersonen van
Villa Vlinderhof.
Bij ons kunt u terecht voor alle
vertrouwelijke kwesties. Wij borgen
de sociale veiligheid voor leerlingen,
ouders en collega's van
Villa Vlinderhof. Wij bieden een
luisterend oor, maar kunnen ook
handvatten en adviezen geven.
Tot de herfstvakantie zijn we een
moment in elke groep om ons voor
te stellen als vertrouwenspersoon
aan de leerlingen. Dit gebeurt op
informele wijze. De leerlingen van
groep 1 t/m 4 worden voorgelezen
uit een prentenboek en de leerlingen
van groep 5 t/m 8 doen een
werkvorm.
Als daar behoefte toe is kunt u ons
bellen of mailen voor een afspraak.
e.vanderlee@stichtingbravoo.nl
l.mathijssen@stichtingbravoo.nl
Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober
2020 is het weer Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen
voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en hoe leuk
is het om samen met jullie onze
Kleuterbieb en Villatheek uit te

breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer gezinnen er
meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie:
U koopt van 30 september t/m 11
oktober 2020 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij uw lokale Bruna
winkel en levert de kassabon in bij
de leerkracht van uw kind(eren).
Wij leveren de kassabonnen in bij de
Bruna winkel. Bruna telt de
kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en we ontvangen een
waardebon van 20% van het totale
bedrag aan kassabonnen.
Hiervan zoeken wij nieuwe boeken
uit voor in de Kleuterbieb en de
Villatheek.
Wij hopen dat jullie meedoen aan
deze actie, want leesplezier creëren
we samen. Meer informatie is te
vinden op www.bruna.nl/schoolbieb.
Zwem 4-daagse
Op 21, 22 en 23 oktober 2020 wordt
er in Zwembad Olympia door de
Waalwijkse Zwemvereniging
wederom een zwem 3 (4) daagse
georganiseerd. Je kunt hieraan
deelnemen wanneer je minimaal in
het bezit bent van een A-diploma of
een certificaat van Superspetters.
Het is mogelijk iedere dag te starten
tussen 18:00 tot 19:00. In verband
met Corona zijn wij genoodzaakt om
de starttijd te registreren zodat er
niet teveel mensen in de
zwemzaal/zwembad zijn. Starttijden:
18:00, 18:30 en 19:00 uur .
Kinderen tot 12 jaar zwemmen 250
meter, alle andere deelnemers
zwemmen 500 meter.
Inschrijvingskosten zijn
€7,50/deelnemer. Inschrijven kunt u
via de link hieronder:
hhttps://www.zwem4daagse.nl/zwem4daags
e/deelnemen/zoeken/item/502154/wzv/

Heeft u nieuws: info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Maak kennis met Tennis
TC Roaktum is op zoek naar nieuwe
leden. Ben je tussen de 4 en 12 jaar
en lijkt het je leuk om en balletje te
slaan geef je dan snel op voor een
gratis proefles.

Kijk voor meer informatie
op www.fstwaalwijk.nl

Voetbalschool
Laat jouw voetbal skills zien op de
voetbalsportschool in de
herfstvakantie. Durf jij het aan?

Schoolbadmintontoernooi
FST organiseert in de herfstvakantie
weer het Schoolbadminton-toernooi!
Voor wie: kinderen van ongeveer 10
tot en met 13 jaar
Wanneer: woensdag 21 oktober (in
de herfstvakantie), van 10.00 tot
14.00 uur
Waar: Sporthal De Slagen, Gaard 2
in Waalwijk
Deelname is gratis, rackets zijn
beschikbaar.
Schrijf je in door een e-mail te
sturen naar:
secretaris@fstwaalwijk.nl met je
naam, e-mailadres, telefoon en de
leeftijd van jou en je vriend(inne)tje.
Geef ook aan of je lid bent van een
badmintonvereniging.
Ben je alleen? Geen probleem.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
donderdag 9 oktober
Vrijdag 10 oktober zijn alle
leerlingen vrij ivm een studiedag!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
wensen wij iedereen
een fijn weekend
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