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Welkom
1-2E Cas Spuijbroek

de gang. Alvast bedankt voor uw
begrip.

Personeel
Juf Naomi (groep 3D en talent
coördinator) is voor de tweede keer
moeder
geworden en
bevallen van
een kersverse
zoon. We
willen via
deze weg
Naomi, haar man en dochter
feliciteren met de geboorte van Kick.
Geniet samen van deze mooie
gezinsuitbreiding.

Schoolfotograaf
Vrijdag 20 maart en vrijdag 27
maart worden de schoolfoto’s
gemaakt. Ook dit jaar krijgen de
leerlingen na het maken van de
foto’s via school een inlogkaart mee
en géén pakket met foto’s. Op de
inlogkaart vindt u de instructies hoe
u op de website van Kiek-schoolfoto
uw bestelling kunt plaatsen. De
eerste 2 weken kunt u kiezen voor
levering op school. U betaalt dan
slechts € 0,75 verpakkingskosten per
bestelling.
Ná deze 2
weken
kunt u nog
steeds
bestellen,
maar dan
wordt het
direct naar
het
huisadres
verstuurd.
U betaalt
dan € 2,99 verzend- en
verpakkingskosten per bestelling.
Verplichting tot kopen is er uiteraard
niet.

Rapportgesprekken
Dinsdag 11 februari en donderdag 13
februari vinden de
rapportgesprekken plaats. Tijdens
deze gesprekken is de hoofdingang
niet in gebruik. Op deze manier
willen we de overlast voor de BSO
beperken.
De ouders van groep 1 t/m 4 dienen
de ingang aan de wadi zijde te
gebruiken.
De ouders van groep 1-2 en 3D
kunnen daar rechtdoor de lokalen
bereiken van hun kind(eren). De
ouders van groep 3-4 kunnen via het
trappenhuis naar de eerste
verdieping.
De ouders van groep 5 t/m 8
gebruiken de ingang aan de
achterzijde van het schoolgebouw
(bij de peuterspeelzaal). Daar
kunnen zij via het trappenhuis naar
de tweede verdieping.
Tijdens de rapportgesprekken is het
niet de bedoeling dat er kinderen
meekomen en wachten of spelen op

Buitenspeel Omgeving
Zoals u vast heeft gemerkt wordt er
vanaf maandag 3 februari al hard
gewerkt aan de groene buitenspeel
omgeving van Villa Vlinderhof. Wij
hebben met alle leerlingen in de
groepen gesproken over de drukte
van werklui rondom school. Wilt u
hier als ouders ook bij stil staan bij
het halen en brengen van de
kinderen? Dit om eventuele onveilige
situaties te voorkomen.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
Studiedag 05-02-20
Tijdens de studiedag van afgelopen
woensdag hebben we diverse
onderwerpen behandeld. Het
ontwikkelteam Cultuur & Muziek zijn
dit jaar aan de slag met de discipline
Drama om hier inhoudelijk naar te
kijken. Wat willen wij als school
binnen het vak Drama bereiken en
waar ligt de behoefte bij de
leerkrachten tijdens het geven van
Dramalessen in de groep. Tijdens
een workshop ronde heeft ieder
teamlid verschillende drama vormen
zelf kunnen ervaren en zo ideeën
opgedaan voor in de praktijk.

Het team heeft daarnaast input
gegeven op de onderwijskwaliteit
aan de hand van verschillende
schooldiagnoses wat ons een beeld
geeft waar we staan. De
onderwerpen waren pedagogisch
handelen, leertijd, handelingsgericht
werken, opbrengsten en zorg en
begeleiding.
De leerkrachten hebben ook ruimte
gekregen om aan administratieve
taken te werken en een
voorbereiding te doen op de
rapporten, komende
gesprekkenronde en/of te werken
aan de analyses die gemaakt worden
na de afgelopen toetsingsronde.
Wij kijken terug op een volle maar
geslaagde studiedag.

Bouwlezen!
Vanaf oktober zijn wij op school
begonnen met het programma ‘Bouw
tutorlezen’.

Een aantal leerlingen uit de groepen
3 nemen deel aan dit
programma.
Bouw! is een interventieprogramma
om leesproblemen bij beginnende
lezers te voorkomen. Het is volledig
digitaal en kinderen werken met een
tutor. Wij hebben er als school voor
gekozen om dit twee keer per week
onder schooltijd aan te bieden met
een tutor uit groep 7. De leerlingen
werken ook thuis aan dit
programma en hun ouders fungeren
dan als tutor.
Dit programma gebruiken wij naast
onze leesmethode Veilig Leren
Lezen. Het mooie is dat dit
programma zich d.m.v. tussentijdse
toetsen aanpast aan het niveau van
de leerling. In Bouw! leren kinderen
letters aan, ze oefenen met hakken
en plakken, gaan woorden bouwen
en lezen, maken woordslangen, etc.
Wetenschappelijk is bewezen dat de
combinatie van de gestructureerde
computeroefeningen uit dit
programma samen met de
ondersteuning van de
tutor zeer effectief zijn. Tijdens de
momenten Bouw! lezen op
maandagmiddag en
donderdagmiddag zien
wij veel
lachende
gezichten
in de
klassen en
de
kinderen
uit de
groepen 3
krijgen

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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  gezin
mooie complimenten van hun
tutoren uit groep 7. Fijn om te zien
dat alle leerlingen met veel plezier
werken met deze software.
Avond 4-daagse Waalwijk
Via deze weg willen wij iedereen
alvast laten weten dat de data van
de jeugd avond 4-daagse
is verplaatst naar 13 t/m 16 mei.
Voor verdere informatie verwijzen
wij u naar
www.avondvierdaagsewaalwijk.org
Schoolzwemtoernooi
De Waalwijkse Zwemvereniging
(WZV) organiseert voor de 23e maal
het schoolzwemtoernooi voor
leerlingen van het basisonderwijs
met minimaal zwemdiploma A.
Deelname is gratis.
Dit zwemevenement vindt plaats op
vrijdag 28 februari 2020
(voorjaarsvakantie) van 13.30 tot
18.00 uur in zwembad Olympia te
Waalwijk.
De groepen 3/4 zwemmen van 13.30
tot 15.15 uur, de groepen 5/6 van
15.15 tot 17.00 uur en de groepen
7/8 van 17.00 tot 18.00 uur.
Haal het inschrijfformulier bij je juf
of meester, als je mee wilt doen, en
lever dit weer in op school. Je kunt
inschrijven tot en met donderdag 13
februari.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 21 februari 2020
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend.
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