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Voor 2019 wensen we jullie de rijke eenvoud van de kersttijd toe:
Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.
Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud.
Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid
uit andere culturen.
Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel.
Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.
Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen.
Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten.
Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander, trouwe zorg, zorg
tot in de moeilijkste momenten.
Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid van het
feest, van brood en wijn op tafel.
(naar Jean-Paul Vermassen)
Welgemeende wensen!
Het voltallige team van vbs de Vlinder, Baarle-Hertog

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari
2019 is het kerstvakantie.
Wij kunnen niet toestaan dat leerplichtige kinderen op lesdagen afwezig
blijven omdat eerder met vakantie wordt vertrokken of later wordt teruggekeerd. De verificateur beschouwt deze leerlingen als onwettig afwezig. Het naleven van deze regelgeving is tevens een vorm van solidariteit met elkaar en een teken van respect voor het klasgebeuren.

Schoolrekening

U vindt de schoolrekening van november+december op donderdag 20
of vrijdag 21 december in de boekentas van uw kind.
Alvast bedankt om de schoolrekening tijdig te betalen.

Bedankt!

Actie : 'Sparen voor onze school'.
Dankzij jullie behaalden we een schitterend resultaat. We zamelden
1283,36 euro in. We besteden dit geld aan speelgoed voor in onze speelkoffers. Dit komt al onze leerlingen ten goede.
Hartelijk dank!

lagere school

Vanaf maandag 7 januari tot vrijdag 22 februari werken we in alle klassen van de lagere school aan “De Rode Draad”. Dit is een leesbevorderingsproject waar lezen en praten over verschillende soorten boeken
centraal staat. Via allerlei spelvormen, raadsels en leuke opdrachten
wordt er in de klassen op verschillende manieren aan leesbevordering
gedaan. De kinderen zullen op deze manier gestimuleerd worden om
zich eens lekker te nestelen in een hoekje met een boekje.

Weekkalender
Dinsdag 8/01
avond

Vrijdag
11/01
3A+3B

Vergadering ouderraad
Molenbaan 1 bus 1, om 20 u

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

