Vrijdag 8 oktober 2020
Welkom
1-2 A Koen van der Linden
1-2 C Suze van Hoorn
1-2 C Bobbi Pullens
Personeel
Afgelopen woensdag 7 oktober heeft
Leonie Knepper (conciërge) haar
laatste werkdag
gehad. Leonie gaat
genieten van haar
welverdiende
pensioen.
Dinsdagmiddag en
woensdagochtend is
er op passende
afstand binnen de
Corona richtlijnen
afscheid genomen
door de leerlingen.
Lieve Leonie,
ontzettend bedankt voor je
enthousiasme, inzet en
werkzaamheden bij ons op school.
We gaan je missen!

Ouderbijdrage
Bericht van de ouderraad:
De incasso van de ouderbijdrage
vindt plaats op maandag 26 oktober
2020. Maakt u als ouder geen
gebruik van een automatische
incasso m.b.t. de ouderbijdrage van
uw kind(eren) kunt u dit overmaken
op rekening NL97RABO 0334273889
t.n.v. Stichting Bravoo o.v.v. de
voor- en achternaam van de leerling.
In nieuwsbrief 3 heeft u kunnen
lezen dat de ouderbijdrage door de
MR is vastgesteld op € 17,50 per

17e jaargang, nummer 4
leerling doordat activiteiten
afgelopen jaar niet zijn doorgegaan.
Alleen voor nieuwe leerlingen geldt
de gewone bijdrage van € 35,Alvast bedankt namens OR Villa
Vlinderhof.
Leerlingenraad

Jip, Saar, Suze, Erin, Isa en Wieske
Saar van de Laar ontbreekt op de
groepsfoto.
De leerlingenraad is bijeen geweest.
We hebben besproken wat
we afgelopen jaar hebben gedaan en
wat ons dit jaar te doen staat.
- Nieuwe rekenmethode.
- Onderwerpen die kinderen
vanuit de ideeën bus indienen.
- De ideeën bus weer onder de
aandacht brengen.
- Nieuwe kinderen vragen voor
in de leerlingenraad.
Vorig jaar hebben we via de ideeën
bus een verzoek gekregen over een
nieuwe methode voor begrijpend
lezen.
Leeslink was saai en helemaal niet
fijn. Het OT lezen heeft dit serieus
opgepakt.
Leeslink is inmiddels ingeruild voor
Nieuwsbegrip!
En hoe dit bevalt? Toen viel er een
zucht en daarna stilte...
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” Nieuwsbegrip is ook
saai” maar wel beter.
Maar ja begrijpend lezen is dus
gewoon veel schrijven en dus saai,
was de conclusie!
De leerlingen van de leerlingenraad
stellen zich graag aan jullie voor:
Hoi
Ik ben Jip
Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8A
bij meneer Benjamin en juf Sasja.
Ik vind het leuk om in de
leerlingenraad te zitten
omdat je dingen mag beslissen voor
school!
Hoi
Ik ben Saar Spuijbroek
Ik zit in groep 7A bij juf Leonie
Ik vind het leuk om in de
leerlingenraad te zitten
omdat ik dan leuke ideeën kan mee
bedenken.
Mijn hobby’ s zijn hockeyen
buitenspelen en knutselen.

om over dingen mee te denken van
school!
Hoi
Ik ben Isa
Ik zit in groep 7C bij juf Lian.
Ik zit al een jaar in de
leerlingenraad.
Ik vind het heel leuk.
We doen altijd leuke dingen!
Doei
Ik ben Wieske
Ik ben 11 jaar en ik zit op geen
sport.
Ik zit in de leerlingenraad
omdat ik mee kan denken.
Ik houd van dansen zingen en
tekenen.
Groetjes Wieske
Isa en Saar hebben al een
voorstelrondje gedaan in de
bovenbouwgroepen.

Hoi
Ik ben Suze 9 jaar en zit in groep 6C
bij juf Suzan.
Ik zit op voetbal.
Ik zit in de leerlingenraad omdat
ik het leuk vind om dingen over de
school te zeggen.
Het is een leuke en fijne school.
We doen veel spelletjes
als we tijd over hebben!
Hoi
Ik ben Erin
Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6B
Ik vind het leuk om de school
nog beter te maken.
En ik vind tekenen leuk.
Hoi
Ik ben Saar van de Laar en zit in
groep 6A
Mijn hobby’s zijn knutselen,
Karate en scouting
De leerlingenraad geeft mij de kans

Uitslag Broem Break week
Maandag 14 t/m vrijdag 18
september was de
eerste broem break week van dit
schooljaar.
Het was wederom een groot succes.
We zagen het aantal auto’s echt
afnemen gedurende de week.
In iedere bouw is een winnaar
gekozen. Dit zijn de groepen: 1-2D,
4D, 6C en 7A!
Zij krijgen een lekkere traktatie.
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Wij hopen natuurlijk dat er altijd zo
veel mogelijk kinderen te voet, of
met de fiets komen.
Groetjes, de verkeerscommissie

Social Media week nov 2020
Van 9 t/m 13 november is het
weer Social media week. In deze
week staan we stil bij de gevaren en
mogelijkheden die Social media ons
te bieden heeft. Wat gaan we die
week allemaal doen?
Projectweek Social Media groep 1
t/m 6;
Voor de groepen 1 t/m 6 zijn er een
aantal lessen mediawijsheid
opgesteld. Deze
lessen komen vanuit de
site Nationaal Media Paspoort.
Tijdens de lessen wordt niet
alleen kennis overgedragen, maar
tevens wordt er ook ingegaan op het
gevoel dat media bij mensen
opwekt.
Het volgende komt er tijdens deze
lessen aan bod: Wanneer je
positieve dingen post over anderen,
zijn zij waarschijnlijk ook positief
over jou. Helaas werkt het ook zo
met negatieve berichten. Onthoud
dus dat wanneer jij graag wilt dat
mensen positief over jou zijn online,
dat het een goed begin is om zelf
positieve berichten te posten. Maar
wat doe je wanneer mensen online
toch negatief over jou berichten?
Hoe kan je daar het beste mee
omgaan?

Natuurlijk worden de onderwerpen
zo aangeboden dat ze aansluiten bij
de leeftijd van de leerlingen.
Groep 7/8 Mediamasters:
Net als vorig jaar hebben we voor de
groepen 7/8 gekozen voor een online
game: Mediamasters. De kinderen
leren zo meer over de kansen en de
gevaren die de media bieden.
De kinderen laten elkaar zien welke
mediavaardigheden ze in huis
hebben om samen de game tot een
goed einde te brengen en strijden
tegen andere scholen in Nederland.
Kijk de trailer voor een duidelijk
beeld van de bedoeling en inhoud
van mediamaster.
https://www.mediamasters.nl/
De rol van de ouders
Mediaopvoeding is dat deel van de
opvoeding dat erop gericht is om
kinderen bewust en selectief met
het media-aanbod om te laten gaan
en ervoor te zorgen dat ze de inhoud
van dat aanbod kritisch kunnen
beschouwen en op waarde weten te
schatten. In de praktijk gaat het om
gamen, internetten, lezen en tvkijken. Ouders doen niet altijd
bewust aan mediaopvoeding, maar
wat ze doen – of juist laten – heeft
wel altijd invloed op het opgroeien
van hun kinderen. De beslissing om
bijvoorbeeld wel of geen Nintendo
Wii Fit te kopen, de tijd die ouders
zelf aan internetten of lezen
besteden, en het enthousiasme om
te twitteren of via sms te stemmen
bij tv-shows, zijn allemaal signalen
voor hun kinderen hoe je met media
omgaat.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u meer informatie over dit
onderwerp
BHV scholing team
Woensdag 30 september hebben 14
teamleden de herhalingsscholing
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gevolgd voor BHV (Bedrijfs Hulp
Verlening).
Tijdens deze trainingsdag is er
aandacht besteed aan het onderdeel
EHBO. Er werden pleisters geplakt,
verbanden aangelegd, er is geoefend
met de stabiele zijligging en de
kennis is opgefrist hoe er
gereanimeerd moet worden met een
defibrillator. Daarna is er inhoudelijk
gesproken over de brandveiligheid.
Daar zaten ook de nodige
praktijkopdrachten bij waarbij er
geoefend is met brandblustechnieken
en het gebruik van de portofoons.
Iedereen is geslaagd en heeft zijn of
haar certificaat BHV weer kunnen
verlengen voor 2 jaar.
Gefeliciteerd allemaal!

Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober
2020 is het weer Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen
voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en hoe leuk
is het om samen met jullie onze
Kleuterbieb en Villatheek uit te
breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer gezinnen er
meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie:
U koopt van 30 september t/m 11
oktober 2020 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij uw lokale Bruna
winkel en levert de kassabon in bij
de leerkracht van uw kind(eren).

Wij leveren de kassabonnen in bij de
Bruna winkel. Bruna telt de
kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en we ontvangen een
waardebon van 20% van het totale
bedrag aan kassabonnen.
Hiervan zoeken wij nieuwe boeken
uit voor in de Kleuterbieb en de
Villatheek.
Wij hopen dat jullie meedoen aan
deze actie, want leesplezier creëren
we samen. Meer informatie is te
vinden op www.bruna.nl/schoolbieb.

Studiedag
Vrijdag 9 oktober zijn de leerlingen
van OBS Villa Vlinderhof de hele dag
vrij i.v.m. een studiedag. Tijdens
deze studiedag wordt er in de
ochtend een online cursus gevolgd
op het gebied van ICT. Hoe wordt
gewerkt in Teams en wat biedt de
Microsoft Omgeving nog meer voor
ons als schoolteam. Hoe kunnen we
er efficienter en doelgerichter mee
aan het werk.
In de middag gaat het team aan de
slag met administratieve
werkzaamheden voor de eigen
groepen en wordt er een begin
gemaakt met het maken van de
analyses voor de OGO’s. (Opbrengst
Gericht Overleg) Tijdens de
groepsbesprekingen worden deze
analyses doorgenomen en de te
nemen groepsinterventies in kaart
gebracht.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 30 oktober
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
wensen wij iedereen
een fijn lang weekend
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