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Verkeersveiligheid
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Molenbaan 1 bus 1 | 2387 Baarle-Hertog
tel. 014/699 243
secretariaat@vbsdevlinder.be
www.vbsdevlinder.be

Vinden jullie de verkeersveiligheid in de omgeving van de
school ook zo belangrijk? Wij in ieder geval wel!
Dit gaat ook over de veiligheid van uw kind.
We merken dat het op de parking weer wat onveiliger verloopt.
Daarom willen we met aandrang vragen om volgende regels te respecteren:
De juiste inrit gebruiken.
Parkeren in de daartoe voorziene vakken.
‘Kiss-and-ridezone’ gebruiken om uw kind een kusje te geven, te
laten uitstappen en zelf meteen weer verder te rijden.
Het verbodsbord ‘niet parkeren’ respecteren.
Achterwaarts parkeren in de parkeervakken biedt het voordeel
dat u bij het wegrijden uit
het parkeervak de voetgangers (kinderen en ouders) beter in
het zicht hebt.
Onze school besteedt véél aandacht aan verkeersopvoeding om onze
leerlingen zich veilig te leren bewegen in het verkeer en aan de verkeersveiligheid in de omgeving van de school vb. het inzetten van onze
gemachtigde opzichters.
Alvast bedankt voor jullie positieve medewerking!

Kassabonnenactie

De kassabonnenactie 2018 loopt weer op zijn einde.
Is het mogelijk om de kassabonnen van de deelnemende winkels met
datum tussen 1-12-2017 tot en met 31-12-2018 voor 1 februari te deponeren in de brievenbus met een vlinder op? U vindt deze brievenbus
bij klas 1B (op het gelijkvloers). Per winkelier wordt het totaalbedrag
van de ingezamelde bonnen berekend. Ons oudercomité ontvangt van
elke deelnemende winkel één procent van dit totaalbedrag.
Volgende week ontvangt u opnieuw de lijst met de deelnemende winkeliers. De kassabonnenactie loopt dus nog verder.

Alvast
noteren

Woensdag 27/02/2019 : Kleuteroptocht voor karnaval
Vrijdag 1/03/2019 : Carnaval op de Vlinder
Vrijdag 17/05/2019 : Quiz, ten voordele van de Vlinder.
Zaterdag 18/05/2019 : Schoolfeest
Al deze initiatieven worden georganiseerd door de ouderraad.
Om dit te kunnen heeft de ouderraad nog héél wat helpende handen
nodig. Zij zullen, ten gepaste tijde, nog een beroep op jullie doen.

Alvast
noteren

Overzicht van de geplande schoolreizen voor dit schooljaar:
Klas
Juf Karlien/Juf Charlien
Juf Caroline N/ Juf
Laura (juf Caroline D.)/
Juf Nicole/Juf Charlien/
Juf Joke (juf Dorien),
Juf Els/Juf Charlien
Leerjaar 1 en 2
Leerjaar 3 en 4

op
Dinsdag 18 juni 2019
Dinsdag 18 juni 2019

naar
Feest op school!
Speelstad,
Wechelderzande

Dinsdag 25 juni 2019
Dinsdag 25 juni 2019

Leerjaar 5 en 6

Donderdag 27 juni
2019

Dippie Doe, Best
Safaripark Beekse
Bergen, Hilvarenbeek
Pennenzakkenrock,
Mol

Weekkalender
Dinsdag
15/01
Klas juf Laura
Klas juf
Nicole
Klas juf Joke
Klas juf Els/
juf Charlien

IJspret.
Deze kleuters gaan glijden op het ijs in het tijdelijke ijssportcentrum in
Turnhout (in de hallen van de vroegere drukkerij Proost, Everdongenlaan
23). De praktische regeling wordt de betrokken ouders/verzorgers meegedeeld door de juf.

Vrijdag
18/01

Wieltjesdag voor de derde graad (leerjaren 5 en 6).

2A+2B

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

