Vrijdag 14 september 2018
Welkom op school
1-2B Lars van den Hoven
1-2B Jens Klijn
1-2E Guus Hoozemans
Personeel
Elke school heeft vanaf schooljaar
2018-2019 gelden ontvangen om de
werkdruk te verlagen bij al het
onderwijzend personeel. Samen met
het team is er geïnventariseerd waar
behoefte aan is. Er is gekozen om dit
op drie gebieden uit te zetten:
- Extra conciërge uren.
- Extra uren voor de
buurtsportcoaches in de vorm
van ondersteuning bij de
gymlessen.
- Ondersteuning van
onderwijsassistenten in de
klas.
Vanaf 1 oktober zal Toine de Vaan
ons team komen versterken als
facilitair medewerker/conciërge. Hij
is werkzaam op maandag en
dinsdagochtend en de hele
donderdag en vrijdag. Hij zal zichzelf
binnenkort voorstellen in de
nieuwsbrief.
Ruud Gommers, buurtsportcoach
gaat dit schooljaar ondersteunen bij
de gymlessen in alle groepen. Ook
hij zal zichzelf binnenkort voorstellen
in de nieuwsbrief.
Vanaf dit schooljaar is ons team
uitgebreid met twee
onderwijsassistenten. Kim de Jong
en Margriet Jochems stellen zichzelf
graag even voor:
Mijn naam is Margriet Jochems,
getrouwd met Jos. We hebben 2
dochters Lise (20) en Milou (17).

15e jaargang, nummer 2
Ik woon in Oosterhout en ben
opgegroeid in Breda.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig
met lezen, fitness, winkelen en leuke
uitstapjes maken.
Ondertussen heb ik er al heel wat
onderwijsjaren op zitten.
Zo’n 25 jaar
heb ik met
veel plezier bij
de kleuters
gewerkt, de
laatste jaren
ook in groep
3, 4 en 5.
Sinds 21
augustus ben
ik gestart op
Villa Vlinderhof.
U zult mij hier iedere dinsdag en
donderdag vinden. Ik ga vooral met
groepjes kinderen uit verschillende
groepen aan de slag. Tijdens die
momenten geef ik extra instructie
en/of help ik bij de verwerking
daarvan. Wie weet ontmoet ik u een
keer in de wandelgang…..ik heb er
zin in!
Mijn naam is Kim
de Jong. Ik ben op
maandag en
donderdag
werkzaam als
onderwijsassistent
in verschillende
groepen. Hier zal ik
de leerkrachten
ondersteunen en met groepjes
leerlingen binnen en buiten de klas
werken. Jaren geleden heb ik tijdens
mijn opleiding voor
onderwijsassistent stage gelopen op
Villa Vlinderhof, dus ik vind het erg
leuk om hier nu te mogen werken.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
Inmiddels zit ik in het laatste jaar
van de pabo en hoop ik vanaf
volgend jaar zelf voor de klas te
mogen staan.

Wij kijken met veel plezier en
voldoening terug op een
interessante, gezellige studie
2-daagse met het hele team.

Personele wisseling
Joy op ‘t Hoog, werkzaam in groep
1-2 B heeft laten weten per 1
oktober een andere baan
aangenomen te hebben. Vanaf 4
oktober zal Sanne Verhoeven De
donderdag en vrijdag van Joy gaan
overnemen. Sanne Verhoeven is
voor ons al een bekend gezicht
gezien zij haar afstudeerstage aan
de Pabo op dat moment in onze
kleuterbouw afgerond heeft.

Leerlingregulatie
In verband met de leerlingregulatie
waarbij broertjes en/of zusjes
voorrang hebben is het van belang
dat de aanmelding zo snel mogelijk
bij ons binnen komt. Zodat wij voor
de komende jaren goed in beeld
kunnen brengen om hoeveel
leerlingen dit gaat. Het
inschrijfformulier is te downloaden
via onze website en kunt u digitaal
versturen naar:
obs@villavlinderhof.nl of u kunt een
inschrijfformulier ophalen bij de
directie en het daar weer inleveren.

Studie 2-daagse
Donderdag 6 en vrijdag 7 september
heeft het team van Villa Vlinderhof
een leerzame studie
2-daagse genoten in
een geweldige
groepsaccommodatie
in Groesbeek.
Tijdens deze twee
dagen hebben we
allerlei informatie
gekregen over de
Teach technieken van
‘Teach like a champion’ 2.0. Ook
hebben we een aftrap gemaakt met
het optimaliseren van ons
rekenonderwijs. Dit onderwerp komt
dit jaar met
regelmaat terug op
onze inhoudelijke
vergaderingen.
Hierbij worden wij
gecoacht en
geadviseerd door
‘Lanting
rekenadvies’. Na
anderhalve dag te
hebben gestudeerd
was het tijd voor wat ontspanning en
hebben we nog genoten van een
teambuilding activiteit in de
Heikantse bossen in Berlicum.

Groep 8 op kamp
Aanstaande dinsdag 18 september
zullen alle leerlingen van groep 8 op
kamp gaan. Zij verblijven 4 dagen in
groepsaccommodatie de Mussenberg
in Loon op Zand.
Herfstvakantie bij Mikz
‘s Ochtends later licht. ‘s Avonds
eerder donker. Twee contrasten die
niet zonder elkaar kunnen. Wat kan
jij met licht? Ben je niet bang in het
donker? Ontdek het bij Mikz tijdens
de herfstvakantie.
Bekijk het hele programma op
www.mikz.nl en
meld je aan voor
zondag 23
september. Kom ook
naar de BSO van
Mikz. Het wordt een
super vakantie en jij bent van harte
welkom!
Ben je 7 jaar of ouder?
Dan is de spetterdag iets voor jou.
Op donderdag 18 oktober wordt het
‘Mikz Cup toernooi’ gehouden. Een
groots sporttoernooi tussen
vakantie-BSO’s. Durf jij het aan?

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl
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Hierover meer info op de spetter
flyer bij de BSO, de basisscholen en
op de website van Mikz.
Heeft u interesse in vakantieopvang,
dan kunt u contact opnemen met de
afdeling klantadvies via
klant@mikz.nl of
0416 - 369660
PasWijzerhouders
PasWijzerhouders met kinderen op
de basisschool of middelbare school
kunnen ieder schooljaar via de
SchoolWijzer een financieel steuntje
in de rug krijgen. De SchoolWijzer is
bedoeld als een bijdrage in de kosten
voor de vrijwillige ouderbijdrage,
schoolreisjes en excursies. Vanaf het
schooljaar 2018 - 2019 maakt de
gemeente het bedrag voor de
ouderbijdrage rechtstreeks over aan
de school.
Hoe werkt de nieuwe
SchoolWijzer?
Ouders vragen door middel van het
SchoolWijzer formulier (Bijlage 1)
de SchoolWijzer aan. Zij leveren het
ingevulde formulier met een afschrift
van de rekening van school bij team
WijZ van de gemeente Waalwijk in.
Team WijZ maakt het bedrag
vervolgens rechtstreeks over op
het rekeningnummer van de
school. Dat loopt dus niet meer via
de ouders.

verjaardagen bekostigen. De
SchoolWijzer kan slechts éénmaal
per schooljaar per kind worden
aangevraagd.
Meer weten
Voor vragen over de PasWijzer of de
Schoolwijzer kunt u terecht bij
teamWijZ van de gemeente
Waalwijk. Wij zijn elke dag (m.u.v.
dinsdag) telefonisch bereikbaar van
8.30 - 12.30 uur op telefoonnummer
0416-683 456. Op dinsdag zijn we
telefonisch bereikbaar van 8.30 9.15 en van 9.45 - 12.30 uur.
Informatieavond ‘Puberbrein’.
Op donderdag 4 oktober organiseert
de oudervereniging van het
d’Oultremontcollege een
informatieavond met als thema
"Puberbrein".
Wellicht is deze avond ook
interessant voor
ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen uit groep 7/8 van onze
school. Zie bijlage 2, bij deze
nieuwsbrief voor de uitnodiging.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
Vrijdag 28 september 2018
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
Prettig weekend

Hoe hoog is de bijdrage?
Voor een kind op de basisschool is de
bijdrage €100, voor een kind op de
middelbare school €150 per
schooljaar. Is de ouderbijdrage
hoger dan het maximale bedrag, dan
betalen ouders het verschil zelf bij.
Is het bedrag lager, dan wordt het
verschil overgemaakt op de rekening
van de ouders. Met dit bedrag
kunnen zij aanvullende kosten,
bijvoorbeeld een extra bijdrage voor
een schoolreisje of cadeautjes voor

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

