Vrijdag 18 mei 2018
Welkom op school
1-2B Jelte Huisinga
1-2B Maud Kivits
1-2B Thijs Kuijsten
1-2C Sofie Jansen
1-2D Ashwan Dewkali
1-2D Saar de Neef
1-2E Finn Bernaards
1-2F Gwendolyn Peeneman
1-2F Claudia Valdajeva
1-2F Timo Lagendijk
Jarigen
20-05 Sidney Vogelaar
20-05 Suus Brands
20-05 Yara Wiechemann
20-05 Cas Krocke
21-05 Anne-Sophie Severijns
22-05 Lucas van Delft
22-05 Jolee van Delft
22-05 Norah Appeldoorn
23-05 Pepijn Gulicher
24-05 Saar Pattipeilohy
25-05 Seth van Hout
25-05 Lucas van Eggelen
25-05 Feray Acik
25-05 Youp Blom
26-05 Kiki Arendse
27-05 Lyvano Roos
27-05 Hugo van der Sangen
28-05 Floris van Eggelen
30-05 Kalle Broeks
31-05 Pepijn Staps
MR vergadering 14-05-2018
Door een aantal afmeldingen is de
samenstelling van de oudergeleding
van de MR veranderd. We hebben
afscheid genomen van Johan de
Hulster en Karin van Willigen,
bedankt voor jullie jarenlange inzet.
Het MR-protocol volgende hebben we
Alfons van der Pluijm (ouder van
Brit-8B en Quin-6B) en Roel van den

14e jaargang, nummer 14
Hoven (ouder van Rik-3A) benaderd
om lid te worden van de
oudergeleding. Met deze twee
nieuwe leden bestaat de MR uit 10
leden. De MR is een overlegorgaan
van ouders en personeel en staat
voor advies, inspraak en
medezeggenschap. Het is de taak
van de MR om ervoor te zorgen dat
de mening en belangen van de
achterban worden vertegenwoordigd.
De MR denkt en beslist mee over
schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op school. De MR
behartigd de belangen van de ouders
en teamleden van Villa Vlinderhof.
Heeft u de MR iets te melden? Dan
kunt u ons altijd bereiken via
schoudercom:
medezeggenschapsraad-mailbox.
De MR heeft afgelopen maandag
ingestemd met het formatie voorstel.
Daarnaast is er positief advies
gegeven inzake het document
leerlingregulatie en de wijziging
onderwijstijd op de tweede locatie.
Op maandag 11 juni staat de
laatste MR vergadering van dit
schooljaar gepland.
Digitale rapporten
Dit schooljaar zijn we overgegaan
naar een digitaal nieuw rapport.
Het eerste digitale rapport heeft u
inmiddels allemaal ontvangen via
Schoudercom.
Dit schooljaar evalueren we met het
hele team kritisch het gebruik van
het digitale rapport. Ook van een
aantal ouders hebben we feedback
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ontvangen over het digitale rapport.
Fijn dat u ook met ons meedenkt.
In schooljaar 2018-2019 kunnen de
leerkrachten op basis van hun
ervaringen een wijzigingsvoorstel
indienen. Bij genoeg draagvlak wordt
een wijzigingsvoorstel aangenomen.
Zijn hierbij zaken die voor u als
ouders van belang zijn, zullen we dit
communiceren via de nieuwsbrief.
Speciaal plekje in school
In de meivakantie is er naast de
balie op de eerste verdieping een
heel mooi bankje en wandplankje
geplaatst, waar ter herinnering de
foto's van Duuk Dekkers (leerling 4c)
en Marika Ebbinge (voormalig
leerkracht 1-2) op staan. De vader
van Duuk, Cees Dekkers, heeft dit
voor ons gemaakt, waarvoor heel
veel dank!
We zijn trots op deze mooie plek
voor deze bijzondere personen!

Sportdag
Woensdag 9 mei hadden we op
Sportpark de Gaard onze jaarlijkse
sportdag. Het was prachtig weer en
alle leerlingen zijn super actief

geweest, tijdens het spelen van de
verschillende sportactiviteiten.
We willen alle mensen die
meegeholpen hebben deze dag heel
erg bedanken voor uw hulp.
Ook willen we via deze weg de Plus
Stefan van Engelen bedanken.

Schoolvoetbaltoernooi 2018
Met maar liefst 142 kinderen
verdeeld over 15 teams heeft Villa
Vlinderhof vrijdag 11 mei
deelgenomen aan het Waalwijkse
schoolvoetbaltoernooi. ’s Morgens
mochten leerlingen van groep 5 t/m
8 aan de slag. Wedstrijden werden
gewonnen en verloren. Maar aan het
einde van de ochtend hadden we 5
teams in de finales staan. Bij zowel
de meiden van groep 5/6 als ook bij
de meiden van groep 7/8 stonden 2
teams van Villa Vlinderhof tegenover
elkaar. Het kon dus ook niet anders
dat de meiden van Villa Vlinderhof
met twee 1e prijzen en twee 2e
prijzen naar huis gingen. De jongens
van groep 5/6 speelden de finale
tegen Basisschool Baardwijk. Na een
6-0 overwinning was ook deze 1e
prijs voor Villa Vlinderhof. Maar ook
de overige teams hebben super
gevoetbald en alle teams hebben een
mooie beker ontvangen en een
medaille voor alle kinderen.
En ’s middags de leerlingen van
groep 3 en 4 en jongens van groep 7
en 8 gaan voetballen. Wederom
stonden de leerlingen van Villa
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Vlinderhof in 2 finales. De jongens
van groep 4 speelden de finale tegen
Basisschool Pater van der Geld en
gingen met de 1e prijs naar huis. Ook
de jongens van groep 7/8 stonden in
de finale en speelde tegen
Basisschool Baardwijk. Villa
Vlinderhof scoorde in de laatste
minuten van de wedstrijd het enige
doelpunt en mocht de 1e prijs in
ontvangst nemen.
Helaas hebben we de beker voor
beste school (met 0,01 punt
verschil) niet gewonnen. Maar dat
mocht de pret niet drukken. Dankzij
het mooie weer en de inzet van de
vele leerlingen is het een zeer
geslaagde geworden.
Op de site van v.v. Baardwijk staan
vele mooie foto’s van deze leuke
dag.

E-books voor het hele gezin met
de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van
het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt
e-books voor het hele gezin. De app
is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een

zomercadeautje van de Bibliotheek.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van
1 juli tot en met 31 augustus
kunnen zowel uw kinderen als uzelf
genieten van meer dan 60 e-books.
Summer Camp
Deze zomer organiseren we het
Summer Camp voor de eerste keer
in Tilburg. Summer Camp is een
week geheel in het Engels voor
basisschool kinderen. Deze vindt
plaats in de eerste week van de
zomervakantie. Het Summer Camp
omvat: Sport, spel, zingen , dansen,
creativiteit en ook les, alles geheel in
het Engels. De ervaring is dat als
kinderen op een ontspannen en
leuke manier met een taal bezig zijn,
zij deze taal extra goed opnemen.
Het Summer Camp is de unieke
mogelijkheid voor uw kind om haar
of zijn Engels in deze week te
verbeteren. Het Summer Camp
begint dagelijks om 9:00 en duurt
tot 16:00, indien wenselijk van 8:00
tot 17:00.
Meer informatie:
www.summercamp.nl
In de bijlage treft u de digitale
flyer.

Aanstaande maandag 21 mei (2e
Pinksterdag) zijn alle leerlingen
vrij!
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 1 juni 2018
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof

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

