Vrijdag 14 december 2018

Personeel
Na de kerstvakantie gaat de
instroomgroep
starten. Annet
Pullens, onze
nieuwe collega,
stelt zich graag
aan u voor:
Hallo allemaal,
ik ben Annet
Pullens en start
na de kerstvakantie in de
instroomgroep. Ik werk van dinsdag
tot en met vrijdag en heb erg veel
zin om te beginnen. Ik vind het heel
bijzonder om de allerkleinsten
welkom te heten op school, om ze
voor te lezen, met ze te knutselen,
gesprekjes te voeren en ze
spelenderwijs alles te leren.
In mijn vrije tijd woon ik samen met
Chris in Elshout. We hebben een
zoontje van 8 maanden, Brent, waar
we dol op zijn. Verder hebben we
een poes en een hond. Ik hou van
lekker eten, van buiten zijn en van
gezelligheid met familie, vrienden en
vriendinnen.
Ouderenquête
Als u de ouderenquête nog niet heeft
ingevuld wilt u dit dan alsnog voor
ons doen? De ouderenquête is tot en
met zondag 16 december
beschikbaar. Alvast erg bedankt voor
uw medewerking.
Bericht vanuit de MR
In de afgelopen periode heeft een
werkgroep binnen de MR gesproken
over de zichtbaarheid van de MR
naar ouders toe gehad.
Vragen als: ‘Wordt de MR wel
gevonden?’ en ‘Moeten we de
zichtbaarheid verbeteren?’ kwamen
hierbij aan bod.

15e jaargang, nummer 8

We hebben gezocht naar manieren
hoe we onszelf meer pro-actief
kunnen opstellen. Er is een idee
ontstaan om bijvoorbeeld naar
ouders daags voor de MRvergadering een reminder te
sturen dat wanneer zij punten
hebben die besproken dienen te
worden binnen de MR, dit op tijd
aangegeven kan worden. Ook
hebben we het gehad om een
eventuele ‘stand’ te maken waarbij
ouders op het schoolplein langs
kunnen gaan met hun vragen.
Mocht u zelf nog een goed idee
hebben om de zichtbaarheid te
verbeteren, horen wij dit graag!
Reacties en ideeën kunt u versturen
naar de MR-mailbox binnen
schoudercom.
Privacy bewust op school
Binnen stichting Bravoo, waar wij als
Villa Vlinderhof onderdeel van zijn,
wordt hard gewerkt aan de
regelgeving volgens de nieuwe AVG
wet. Er is een flyer ontworpen voor u
als ouders van onze school. Op deze
flyer kunt u per onderdeel zien wat
de rechten
van ouders
en leerlingen
zijn die
betrokken
zijn bij onze
school. Voor
de flyer
verwijzen wij
u naar de
bijlage die
wordt
meegezonde
n bij deze nieuwsbrief.
Kinderpostzegelactie
Dankzij de geweldige inzet van de
leerlingen uit groep 7 van onze
school is er een bedrag van

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
€ 5.996,22 opgehaald. Hier zijn wij
enorm trots op en hebben daardoor
een mooi certificaat ontvangen met
de titel: superschool!
Leerlingenraad
Via onderstaande link:
https://youtu.be/cDFdn0lI7Ho kunt u een
filmpje bekijken waarin onze
leerlingenraad zich actief inzet op de
kinderrechtendag 2018 waaraan zij
op dinsdag 20 november deel
hebben genomen.
Gevonden voorwerpen
Gezien de kerstvakantie weer voor
de deur staat willen wij u er op
attenderen dat de kist met gevonden
voorwerpen weer aardig vol begint
te raken. Bent u kleding, schoenen
of iets anders kwijt van uw
kind(eren) neem dan nog snel een
kijkje neem dan nog snel een kijkje.
De kist wordt binnenkort weer
geleegd. De kist bevindt zich op de
1e verdieping, naast de liftdeuren.
Alvast bedankt.

Mochten er nog vragen zijn, dan
horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Buurtsportcoachteam Waalwijk
ruud.gommers@beweegburo.nl
Kerstvakantie
Vanaf vrijdag 21 december zijn alle
leerlingen vrij. Maandag 7 januari
2019 gaan we weer beginnen.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 11 januari 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend
en alvast hele fijne feestdagen!

Sport na school
In januari en februari vindt de
volgende editie sporten na school
plaats. Net zoals de vorige keren
kunnen alle kinderen uit groep 3 t/m
8 van scholen in Waalwijk
aansluiten. Hieronder vindt u voor de
komende weken de locaties en
tijden:
Datum: 30-01, 30-01, 06-02
Tijd: 13.30 - 14.30 uur
Waar: gymzaal Villa Vlinderhof
Deelname is uiteraard gratis!
Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

