Vrijdag 30 november 2018
Oudervragenlijst
We hebben rond de 90 afgeronde
enquêtes binnengekregen. Het is fijn als
we nog veel meer respons komt om een
goed beeld te krijgen van de school.
Mocht u de oudervragenlijst nog niet
hebben ingevuld willen wij u vragen om
dit alsnog te doen. U ontvangt ook nog
een reminder.
Mocht u geen link hebben ontvangen
raadpleeg dan uw SPAM box. Vindt u
daar ook geen mail of zijn er
onduidelijkheden neem dan contact op
met de directie (obs@villavlinderhof.nl).

15e jaargang, nummer 7
wethouders en burgemeesters uit de
regio.
Het doel van het gesprek was om meer
inzicht te krijgen hoe we kinderen in een
moeilijke thuissituatie kunnen herkennen
helpen en begeleiden.
Bezoek Sinterklaashuis Waalwijk
Woensdag 28 november en donderdag
29 november hebben de groepen 3 en
de stergroep het Sinterklaashuis in
Waalwijk bezocht. Wat was dat gaaf zeg.
We werden rondgeleid door verschillende
pieten. We mochten een strik knutselen

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft dinsdag 20
november deelgenomen aan de dag van
het kinderrecht. We werden in de
ochtend opgehaald om met een bus naar
de Hall of Fame in de Spoorzone in
Tilburg af te reizen.
Tijdens deze dag hebben we met 250
andere kinderen, meegedaan aan
activiteiten rondom het thema
kinderrechten. Dit waren spelvormen,
gesprekken aan de ronde tafel, en een
workshop met Lego. Het was een
enorme leuke en leerzame dag.
Op vrijdag 23 november zijn Cas en Kiki
opnieuw naar Tilburg geweest.
Hier ging het programma over

kindermishandeling. Cas en Kiki hebben
onder leiding van Sofie van den Enk een
gesprek gevoerd op het podium met

en zelfs de pantoffels van Sinterklaas
pimpen. We hebben nog heel veel liedjes
gezongen en persoonlijk al onze
tekeningen kunnen overhandigen
aan Sinterklaas zelf. We willen alle
opa’s, oma’s en ouders BEDANKEN voor
het rijden en begeleiden!

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
Lampionnenoptocht
De bewonerscommissie van ‘Basilica’ en
‘Het Juweel’ organiseren op vrijdag 14
december in de wijk Driessen voor alle
kinderen een lampionnenoptocht met als
afsluiting het gezamenlijk ontsteken van
de kerstverlichting in de binnentuin van
‘Basilica’. De lampionnenoptocht start
vanaf het plein bij OBS Villa Vlinderhof
aan de Cornelis Verhoevenstraat om
19.00 uur. Na afloop is er op het
‘Basilica’ plein gratis warme chocomel en
limonade. Voor de ouders is er een
heerlijk glaasje Glühwein.
Kerstprogramma 2018
Donderdag 20 december gaan de
kinderen van groep 1 t/m 8 om 12.00
uur in hun eigen klas genieten van een
heerlijke kerstlunch.
Dit betekent dat alle kinderen
overblijven die dag.
Wilt u eraan denken om uw kind een tas
met daarin een plastic bord, beker en
bestek voorzien van naam mee te
geven.
Kerst avondprogramma (groepen 5
t/m 8)
Dit jaar is het gala programma van de
bovenbouw verdeeld in 2 groepen. Dit is
in verband met de brandveiligheid. Het
gala vindt plaats in de hal beneden.
Gala groep 5-6:
Om 18.15 uur gaat de hoofdingang
open. De leerlingen kunnen hun jassen
verzamelen in de speelzaal.
Om 19.05 uur zal het gala worden
afgerond en komen de leerlingen
weer via de hoofdingang naar buiten
waar u de leerlingen op kunt halen.
Gala groep 7-8:
Om 19.15 uur gaat de achterdeur open.
De leerlingen kunnen hun jassen
verzamelen in de speelzaal.
Om 20.05 uur zal het gala worden
afgerond en komen de leerlingen via de
hoofdingang naar buiten.
Iedereen mag tijdens het gala feestelijk
gekleed komen; met mooie jurken,
chique haren, stropdas en strikjes,
glitter en glamour. Er is een prijs voor
koning en koningin van het gala. We

kijken daarbij niet alleen naar de
kleding.
Voor alle groepen volgt er uiterlijk
7 december een mail en een inschrijflijst
via SchouderCom waarop u kunt
inschrijven om een hapje te verzorgen
voor de kerstlunch. Vrijdag 21
december begint voor iedereen de
kerstvakantie, alle leerlingen zijn die dag
vrij.

De Grote Sport Na School Kick-Off
Op donderdag 3 januari wordt alweer
de 4e editie van de grote sport na school
kick-off 2019 georganiseerd. Tijdens dit
leuke en sportieve evenement kunnen
kinderen van groep 3 t/m 8 kennis
maken met verschillende verenigingen
waaronder o.a. judo, tafeltennis, turnen,
badminton. De dag zal beginnen om
9.00 uur en rond 12.30 uur afgelopen
zijn.
Je kunt je gratis inschrijven.
Inschrijven kan door een mail te sturen
naar buurtsportcoach@waalwijk.nl.
Vermeld in je aanmelding je naam,
school en groep. Er is een
maximumaantal deelnemers dus wie het
eerst komt, wie het eerst maalt…
Verdere informatie over de dag zelf
ontvangt u enkele dagen voor het
evenement.
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met Balder Veerkamp
(balder.veerkamp@beweegburo.nl)
Met vriendelijke groet,
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 14 december 2018
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
een heel fijn weekend.

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

