Vrijdag 8 oktober 2021
Welkom
1-2 D Lars van den Beuken
Informatiebrief Andere
schooltijden
Vandaag krijgt u vanuit de
Stuurgroep de informatiebrief over
Andere Schooltijden.
Studiedag
Vrijdag 15 oktober zijn de leerlingen
van OBS Villa Vlinderhof de hele dag
vrij i.v.m. een studiedag. De ochtend
staat in het teken van gedrag.
In de middag gaat het team aan de
slag met begrijpend lezen en
muziekonderwijs.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor 2021-2022 is
vastgesteld door de MR op € 35,- per
leerling en voor de leerlingen van
groep 8 een extra eenmalige
kampbijdrage van € 10.
Vertrouwenspersonen
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn; Eline van der Lee, Linda
Koenen en Yvonne Wels 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

18e jaargang, nummer 3
werkvorm. Als daar behoefte toe is
kunt u ons bellen of mailen voor een
afspraak.
e.vanderlee@stichtingbravoo.nl
l.mathijssen@stichtingbravoo.nl
y.wels@stichtingbravoo.nl
Sparen voor schoolbieb
Van 6 oktober t/m 17 oktober 2021
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 zouden het leuk
vinden 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 6 oktober t/m 17
oktober 2021 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.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school  gezin
Zwem 4-daagse
Op 27, 28 en 29 oktober 2021 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
vanaf 18:00 tot 19:00. In verband
met Corona zijn wij genoodzaakt om
de starttijd te registreren zodat er
niet te veel 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.
Voor niet leden zijn de
inschrijvingskosten
€7,50/deelnemer, voor leden zijn
deze kosten €5,00/deelnemer.
Omdat de KNZB uitgaat van een
zwem4daagse bieden wij de
mogelijkheid om één dag 2x het
aantal meters te zwemmen, voor
kinderen tot 12 jaar 500 meter en
voor andere deelnemers 1000 meter.
Zo heb je toch het aantal meters
voor een echte zwem4daagse
gezwommen. Als je een dag 2 keer
het aantal wil zwemmen dan moet je
wel 2 starttijden reserveren.
Inschrijven kun je via de link
hieronder.
Na ontvangst van jouw inschrijfgeld
is jouw deelname definitief. Als je
alle dagen alles hebt gezwommen
dan krijg je een mooie medaille!
https://www.zwem4daagse.nl/zwem
4daagse/deelnemen/zoeken/item/56
7786/wzv/
Het is ook mogelijk om je in te
schrijven door een mail te sturen
naar het volgende mailadres
secretaris@wzvwaalwijk.nl. Om je in
te kunnen schrijven moet in de mail,
je naam, geboortedatum,
woonplaats en het tijdstip van

wanneer je wil starten komen staan.
Tevens mag je aangeven hoe vaak je
al hebt meegedaan aan de avond-4daagse. De inschrijfkosten betaal je
dan de eerste dag dat je komt
zwemmen.
Halloween

Zaterdag 30 oktober 18.00 - 20.00
in Landgoed Driessen.
Griezel jij ook mee?
Je kunt aanmelden via de links op de
website en socials van Dolle Dries.
Er is één aanmeldformulier om
kinderen, uit Landgoed Driessen, op
te geven om mee te lopen met de
Halloween trick of treat tocht! En er
is één aanmeldformulier om jezelf
aan te melden als aanbelhuis. Dit
betekent dat er op zaterdag 30
oktober tussen 18.00 en 20.00
kinderen kunnen aanbellen voor
"trick or treat". Hoeveel kinderen je
ongeveer kunt verwachten, laat
Dolle Dries in de week vooraf via de
mail weten. In de bijlage vindt u
deze bijbehorende flyer.

Heeft u nieuws: info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Onderwijspraktijk de Leerlink.
Mijn naam is Brenda de Bresser en ik
heb mijn eigen praktijk voor
onderwijsbegeleiding. Ik ben
getrouwd en moeder van 2 lieve
kinderen. Ik
heb 14 jaar
voor de klas
gestaan en heb
in die tijd
mezelf steeds
meer
ontwikkeld in
de individuele
leerling zorg. Ik
werk met
leerlingen in de
leeftijd van 4 tot 14 jaar oud.
Mijn praktijk heet ‘Onderwijspraktijk
de Leerlink’. Ik geef
leerlingbegeleiding, coaching en
remedial teaching.Komend
schooljaar zal ik 2 ochtenden
werkzaam zijn op Villa Vlinderhof om
verschillende leerlingen te
ondersteunen. Dus mocht u me
tegenkomen dan weet u wat ik
binnen de school doe. Ik heb er
ontzettend veel zin in!
Stagiaires schooljaar 2021-2022
Ik ben Judith, 17 jaar en woon in
Tilburg. Ik woon hier nog met mijn
ouders en oudere
broer. Ik zit nu in
mijn eerste jaar van
de pabo- jonge kind
opleiding. Ik ga
stage lopen in
groep 1-2 en
groep 7 Ik kijk erg
uit naar het meer
leren over jonge, en
oudere kinderen. Ik heb afgelopen
jaar mijn Havodiploma gehaald op
het Koning Willem 2 college in
Tilburg. Ik heb naast dat ik wel eens

oppas op mijn buurjongetjes, niet
erg veel ervaring verder.
Hallo! Mijn naam is Caitlin
Kemmeren. Ik ben 21 jaar oud en
ik woon in Loon op Zand bij mijn
ouders en broertje. Momenteel zit ik
in het tweede leerjaar van mijn
opleiding tot leraar basisonderwijs.
Ik ben op dinsdag
en woensdag (en
soms een hele
week) te vinden
op Villa Vlinderhof
in groep 1-2 en
kijk er erg naar
uit om hier meer
te leren over
andere manieren
van lesgeven! Verder voetbal ik
graag en dat doe ik bij Uno Animo in
dames 2, waar veel van mijn
vriendinnen ook in voetballen. Ook
vind ik het leuk om te winkelen en
natuurlijk te dansen! Laatst ben ik
begonnen met gitaar spelen, maar
dat heeft nog veel oefening nodig :)
Ik ben Lynn Teuling, ik ben 17 jaar
en woon in Waalwijk. Dit is mijn 1ste
jaar op de Pabo en ik heb er zin in
om veel nieuwe dingen te leren. Ik
ga stage lopen in
groep 3. In mijn
vrije tijd houd ik
ervan om leuke
dingen te gaan doen
met mijn familie of
vriendinnen, ook
vind ik het erg leuk om iets creatiefs
te doen of om te gaan volleyballen.
Momenteel werk ik als bijbaantje bij
de plus en heb ik twee
oppasadressen. Ik kijk er erg naar
uit om bij jullie stage te komen
lopen!

Heeft u nieuws: info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Bericht van de Parochie
Graag willen we jullie allemaal
uitnodigen voor een geheel nieuw
programma dat verzorgd gaat
worden in de Parochie Sint Jan de
Doper in Waalwijk. Eén zondagochtend, in steeds 4 weken tijd,
willen we samen met gezinnen,
kinderen,ouders en belangstellende
samenkomen. En echt iedereen is
welkom. Ook vriendjes en
vriendinnetjes!
Vanaf september 2021 wordt gestart
met het familiepastoraat. Het gaat
om bijeenkomsten waar we leuke
activiteiten sámen doen: we gaan
samen vieren, samen leren, samen
iets maken, samen zingen en ook
gewoon samenzijn.
De kern van de bijeenkomsten is het
zijn van een gemeenschap (een
familie) rond Jezus. Een
gemeenschap waarin het goed
toeven is, waar je welkom bent en
waar we op een fijne, uitdagende en
soms ook spannende manier Jezus
èn elkaar beter leren kennen. Het
familiepastoraat staat voor
gezelligheid maar ook voor wat
serieuzere zaken.

Zondag 10 oktober:
Zondag 2 november:
Zondag 28 november: De advent
voorbereiding op kerstmis
Zondag 19 december: bijna kerst.
Vrijdag 24 december: de Herdertjes viering in Waspik en Waalwijk.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er
gezorgd voor iets te drinken met iets
lekkers erbij. Iedereen is VAN HARTE
WELKOM! Kom je ook naar de
bijeenkomst op 10 oktober? Wij gaan
verder met de voorbereidingen.
Hartelijke groet namens pastoraal
team, Ans Maaijwee (catechist)
(0625461048) en Rein Schravendeel
(diaken)
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 22 oktober
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
wensen wij iedereen
een fijn weekend

Er is een groot team van vrijwilligers
gevormd die deze bijeenkomsten
gaat verzorgen en ondersteunen.
We beginnen elke keer om 10.30
uur in de Antoniuskerk in de
Genestetstraat 1 in Waalwijk.
Iedere bijeenkomst heeft een eigen
thema. We vieren natuurlijk in de
kérk maar komen ook in de andere
ruimten die in het gebouw van de
kerk beschikbaar zijn. Een groot deel
van de thema’s zijn al bekend. Het
schema van de eerste bijeenkomsten
ziet er tot nu als volgt uit:
Heeft u nieuws: info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

