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Tevredenheidsonderzoek voor onze ouders
Graag willen wij, als school, nagaan hoe jullie onze algemene schoolwerking ervaren. We horen graag wat jullie goed vinden, waar jullie
tevreden over zijn. Maar ook waar jullie vragen bij hebben of wat jullie
minder goed vinden.
Omdat we de mening van onze ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk
vinden, stelden we een vragenlijst op.
Jullie oudste kind kreeg deze vragenlijst vorige week mee naar huis.
We willen vragen om deze vragenlijst in te vullen.
Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe representatiever de antwoorden zijn voor onze school. De resultaten worden naar alle ouder(s),
verzorger(s) terug gekoppeld.
Graag ontvangen wij de vragenlijst terug via de leerkracht of via de
brievenbus van de school ten laatste op vrijdag 10 mei 2019.
Er is ook gelegenheid voorzien om de vragenlijst digitaal in te vullen.
Dit kan via klasbord (Algemene schoolinfo) of onze website bovenaan
de pagina.
http://www.vbsdevlinder.be/wb/pages/prikbord.php
Alvast bedankt!

Textielinzameling
Tot en met woensdag 8 mei 2019 zamelen we nog kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen, schoenen, riemen, handtassen en
andere lederwaren in.
Deze kunnen, in een gesloten zak, geplaatst worden in de fietsenstalling het dichtst bij de Parallelweg.
Alvast bedankt!

Het is bijna zo ver!
Quiz en Schoolfeest
Thema :'Lezen is de mooiste reis die je kan boeken!'
Vrijdag 17 mei 2019 : Quiz, ten voordele van vbs de Vlinder
Zaterdag 18 mei 2019 : Schoolfeest
Hou alvast deze datum vrij!

Weekkalender
Maandag
6/05
Avond

Vergadering ouderraad
Molenbaan 1 bus 1, om 20 u

Woensdag
8/05
Alle kleuters

Sportdag kleuterschool
Alle kleuters mogen vandaag genieten van sport en spel in en om de
school.
Ze mogen fietsen, dansen, springen op een echt springkasteel, knikkerbanen maken, spelen met de parachute, spelen met hoepels en véél
meer.
Dus…best sportieve kledij aantrekken!

5A+5B
6A+6B

Overdracht van de adoptie van het verzetsmonument bij het
Heemhuis
Net als voorgaande jaren plaatsen we ook deze keer de herdenking van
de bevrijding en de overdracht van de adoptie van het monument in
een ruimer programma.
Zo werd er in de klassen ruimschoots gewerkt rond de eerste en
tweede wereldoorlog.
Hebben de leerlingen van het 5e leerjaar de ‘Miet Pauw wandeling’ gemaakt in Baarle onder leiding van gids Caroline Buiks.
De vijfde- en zesdeklassers mogen vandaag genieten van een aangrijpend interactief muzikaal verhaal ‘Ten aanval’ gebracht door ‘Hikke
takke toe’

11u

Plechtigheid aan het verzetsmonument bij het Heemhuis naar
aanleiding van 8 mei 1945, Bevrijdingsdag Tweede Wereldoorlog (België).
Tijdens deze korte plechtigheid dragen de zesdeklassers van nu, het
moment over aan de leerlingen van het vijfde leerjaar. Zij zijn immers
de zesdeklassers in het schooljaar 2019-2020.
De plechtigheid aan het monument begint om 11u.
Welkom aan alle belangstellenden!

Donderdag
9/05
Klas juf Els
B./juf Charlien
Klas juf Dorien/juf
Laura
1A+1B

Bezoek aan de bijenhal in Alphen
Deze uitstap kadert in het integratieproject in verband met de overstap
van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

Vrijdag
10/05
namiddag
2A+2B

Zwemmen (eventueel diplomazwemmen)
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

3A+3B

Bezoek aan de Ezelshoeve
In het kader van een thema van wereldoriëntatie ‘Elke dag dierendag!’
brengen onze derdeklassers een bezoek aan de Ezelshoeve. Zij leren
hier hoe de dieren verzorgd worden, hoe de stallen worden proper gemaakt … en misschien mogen ze zelfs even een wandelingetje met een
ezel gaan maken!

