Vrijdag 22 februari 2019
Ouderenquête
Zoals we hebben aangegeven in de
vorige nieuwsbrief willen we graag
de samenvatting van de
ouderenquête met u delen. In de
bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u
een samenvatting van de
oudervragenlijst en vindt u een
overzicht van de hoogste en laagste
scores per thema. In het proces bij
het maken van ons schoolplan
2019-2023 nemen we deze
informatie mee samen met de input
van leerlingen en team.

15e jaargang, nummer 12
het de bedoeling dat je met de fiets
aan de hand naar de voor jou
bestemde plek toe loopt met de fiets
aan de hand. Zo creëren we voor
iedereen die op de drukke tijd bij
school moet zijn een veilige situatie.
Met vriendelijke groet,
De verkeerscommissie Villa
Vlinderhof
Leerlingenraad

Staking vrijdag 15 maart
Villa Vlinderhof is vrijdag 15 maart
dicht in verband met de landelijke
stakingsdag. Zie de bijlagen bij
deze nieuwsbrief voor nadere uitleg.
Rapportgesprekken groep 3
Dinsdag 12 maart en donderdag 14
maart zijn de rapportgesprekken van
de groepen 3. In de loop van
komende week krijgt u via
SchouderCom een uitnodiging van de
leerkrachten om hiervoor in te
schrijven.
De gesprekken vinden die dagen
plaats in de middagen en avonden.
Tijdens de gesprekken is de
hoofdingang niet in gebruik. Dit om
de rust te bewaren bij de kinderen
en het personeel van de
kinderopvang en BSO. U kunt de in
en uitgang aan de Wadi-zijde
gebruiken en daar het trappenhuis
nemen naar de 1e verdieping.
Verkeerswerkgroep
Vanuit de verkeerswerkgroep
merken wij dat er op en rond de
school tussen 8.10 - 8.30 en 15.00 15.10 veel gefietst wordt. Zodra je
het fietspad of de straat verlaat is

Woensdag 13 februari togen wij;
Nina, Kiki, Finn, Julie en Cas naar
het gemeentehuis
van Waalwijk voor
de kindertop.
Samen met een
raadslid hebben
wij gesproken
over iets in onze
buurt wat
verbeterd kan
worden. Wij kozen
het voetbalveld
naast de Wadi.
Samen hebben we
uitgezocht wat de
mogelijkheden
zijn om deze te
verbeteren en wat
daarvoor nodig is.
De Wadi scoort nu
een 3,5 en deze

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
moet weer een 10 worden! Daarna
hebben alle deelnemende scholen
hun plannen gepresenteerd. De
burgemeester sloot de kindertop af
en we kregen nog een certificaat en
een goed gevulde goodiebag mee
voor de school.
Het was een hele leerzame en
gezellig middag!
Stagiaires
In de afgelopen weken zijn er nog
nieuwe stagiaires gestart die zich
nog niet aan u hebben voorgesteld:
Mijn naam is
Merel
Grootswagers
en ik ben 25
jaar. Mijn
passie voor het
onderwijs is al
vele jaren
geleden
ontstaan. Wat
ik zo mooi
vindt aan het
voor de klas staan is het feit dat ik
kinderen nieuwe kennis bij kan
brengen en bij kan dragen aan de
ontwikkeling van kinderen. Mijn
motto is om onderwijs voor kinderen
zo boeiend en interessant mogelijk
te maken en daarnaast kinderen een
veilige maar toch gezellige
leeromgeving te bieden. Dit ga ik de
komende tijd dan ook met veel
plezier doen in groep 1/2E van
basisschool Villa Vlinderhof.
Beste ouders,
Sinds 5
februari 2019
loop ik stage
op de school
van uw kind.
Mijn naam is
Michel
Bolluijt en ik
ben 44 jaar. Ik

ben begonnen met de flexibele
deeltijd opleiding kind en educatie op
de Fontys Hogeschool in Tilburg. Het
komende half jaar loop ik stage in
groep 5 bij juffrouw Suzan.
“Ik heb er super veel zin in” .
Met vriendelijke groet,
Michel Bolluijt
Mijn naam is
Maryam en ik ben
19 jaar oud.
Ik volg de opleiding
helpend zorg en
welzijn niveau 2, en
zit in het eerste jaar
van de opleiding.
Komend half jaar
kom ik stage lopen
bij OBS Villa
vlinderhof en
ondersteun daarbij de facilitair
medewerkers, op donderdag en
vrijdag.
Ik heb er erg veel zin in.
Groetjes Maryam
Carnaval
Vrijdag 1 maart vieren we met de
hele school carnaval. Die dag zijn
alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
en kunnen gaan genieten van een
fijne voorjaarsvakantie.
We zien iedereen op maandag 11
maart graag weer terug op school.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 15 maart 2019
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een fijn weekend!

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

