Vrijdag 15 maart 2019
Welkom op school
1G Sigrid van Willigen
1G Lizz de Groot
1G Esila Eyupoglu
5A Liam-Avi Bakarbessy
Personeel
Sheila Boor (leerkracht groep 4b)
heeft aangegeven per 1 mei as. een
volledige overstap te maken naar
haar andere werkgever. Dit betekent
dat we op zoek zijn naar een
leerkracht die na de meivakantie de
maandagen in groep 4b komt
bemensen. Zodra we een geschikte
kandidaat hebben gevonden,
brengen wij u op de hoogte. Wij
wensen Sheila heel veel succes en
plezier bij deze nieuwe uitdaging.
Boekenmarkt
Op Villa Vlinderhof houden we op
woensdag 27 maart van
12:15-12:45 uur een boekenmarkt.
Dit zijn gebruikte boeken van de
school die we
voor een mooie
prijs verkopen.
Alle boeken
zullen €0,50
kosten.
De verkoop zal
plaatsvinden op
de middenbouw
verdieping van
de school.
In elk lokaal
liggen boeken
van een bepaald niveau.
Groep 3A (lokaal Ruby/Floortje):
AVI M6 en E6
Groep 3B (lokaal Alette):
AVI M7, E7 en Plus
Groep 3C (lokaal Elke/Naomi):
AVI Start, M3 en E3
Groep 4A (lokaal Marjo):

15e jaargang, nummer 13
AVI M4 en E4
Groep 4B (lokaal Anouk/Philippine):
AVI M5 en E5
Groep 4C (lokaal Desiree):
prentenboeken en voorleesboeken
Het zou fijn zijn als u gepast kunt
betalen. Met het opgehaalde geld
zullen er nieuwe leesboeken
aangeschaft worden voor de school.
Wij hopen op uw komst!
Sport flyers
Wij worden als school elke week
door veel sportorganisaties benaderd
met flyers. Zoals u gemerkt heeft
delen wij deze niet uit maar
proberen wij deze informatie zoveel
mogelijk met u te delen via de
nieuwsbrief. Op de 1e etage
tegenover de balie van onze
facilitaire medewerkers vindt u een
whiteboard waarop we de posters
hangen met dezelfde informatie als
op deze flyers.
Op de volgende twee pagina’s van
deze nieuwsbrief vindt u twee sport
flyers. OTC de Warande organiseert
op woensdag 20 maart een clinic
voor rolstoeltennis en Samen RKC
organiseert in de tweede week van
de meivakantie een profavontuur
voor de echte voetballiefhebbers.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 29 maart 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!
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