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Wij zijn nog op zoek naar mensen die mee het middaggebeuren willen
ondersteunen. Heb je interesse of ken je iemand die hier interesse voor
heeft, graag even melden bij het secretariaat of directie. Wij nemen
dan zo vlug mogelijk contact met u op.
Wat hebben wij te bieden?
Heel veel dankbaarheid en een kleine vrijwilligersvergoeding.

Alle leerlingen krijgen vandaag een leerlingenfiche mee. Gelieve deze
na te kijken, eventueel aan te passen, en zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht.

We zijn terug ingeschreven voor de spaaractie van Jumbo 'Sparen voor
je school'.
Bij elke € 10 aan boodschappen ontvangt u één gratis ‘Sparen voor je
School’ schoolpunt met daarop een actiecode. U kan deze deponeren in
de display in de winkel of in de inkomhal van de school.

Alvast noteren!

Op woensdag 10 oktober 2018 om 20u gaat er een lezing door
in het Cultureel Centrum Baarle met als onderwerp hoogsensitiviteit.
Er wordt geprobeerd om inzicht te geven in wat hoogsensitiviteit is. Wat
zegt de wetenschap hierover? Wat zijn de typische kenmerken? Welke
talenten komen veel voor bij hoogsensitieve kinderen en welke valkuilen?
Er zal ook voldoende ruimte zijn om vragen te stellen en ervaringen te
delen.

Alvast noteren!

Grootouderfeest
Onze kleuters verzorgen op donderdag 25 oktober twee voorstellingen
voor de grootouders in de aula van het Cultureel Centrum Baarle.

Alvast noteren!

Vrijdag 9 november 2018 - Boekenbeurs op school!
Met de opbrengst kunnen wij onze schoolbibliotheek uitbreiden.
Verdere info volgt nog.

Weekkalender
Donderdag
4/10

Werelddierendag
Dit is de gedenkdag van Sint-Franciscus van Assisi, de patroon van de
voetgangers en dierenbeschermers. Voor onze school is dit een bijzondere dag. De zusters Franciscanessen uit Herentals waren immers tot
1979 actief in het onderwijs in Baarle. Zij woonden in het gedeelte van
het oude schoolgebouw dat wij achteraf "De kleine Franciscus" zijn gaan
noemen.
Door het vieren van het naamfeest van H. Franciscus bieden we de kinderen de kans om deze christelijk geïnspireerde figuur beter te leren
kennen.

Vrijdag 5/10
Leerjaar 5
Leerjaar 6

Sportdag
Voor deze sportdag gaan onze leerlingen naar Sport- en recreatiecentrum Lissenvijver in Geel.
Het wordt een dag vol avontuur. Zij mogen proeven van een 'Survival’.
We verzamelen om 8.30u op school.
De vijfde- en zesdeklassers zijn terug om 16 u aan de school.
Verder info volgt nog.

2A+2B

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

Zondag 7/10

Dodenherdenking
Baarle herdenkt de slachtoffers van de Tweede Oorlog met een eucharistieviering in de Sint Rumolduskerk van Baarle-Nassau om 11u, gevolgd door een optocht naar de drie herdenkingsmonumenten in Baarle.
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we iedereen vriendelijk uit om, samen
met ons, met een vredevlag in de hand, deel te nemen aan de stille
optocht die na afloop van de viering vertrekt aan de Belgische kerk.
We verzamelen om 11.45 u aan Kerkstraat 6, Baarle-Hertog. Het is ook
mogelijk om na de herdenkingsviering (omstreeks 12.00 u) voor de kerk
bij ons aan te sluiten. Wij zorgen dat voor elke deelnemer een vredevlag
voorhanden is.
Vanwege De kleine Franciscus (Vrije basisschool de Vlinder, Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, Lokaal Opvanginitiatief asielzoekers)
zullen bloemen neergelegd worden bij het verzetsmonument aan het
heemhuis, een monument dat ons zeer dierbaar is.

