Week 12
2019

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

Kleuteroptocht + Carnavalsfeest op de Vlinder
Aan alle 'helpende handen' die er voor gezorgd hebben dat al onze
kinderen, van klein tot groot, mochten genieten van een schitterende
optocht en een ongelooflijk carnavalsfeest...Hartelijk dank!

Koffiemomentje

Ouderraad
vbs de Vlinder

In het kader van de verbinding tussen ouders – ouderraad – vbs de
Vlinder organiseren we op 29 maart 2019 een koffiemomentje.
Zowel ’s morgen om 8.30 u als ’s middags om 15.30 u staan afgevaardigden van de Ouderraad klaar om gezamenlijk met u een kopje koffie
te drinken. Tevens willen we dit koffiemomentje ook gebruiken voor
extra uitleg over het schoolfeest en vraag voor hulpouders.
Kom gezellig even langs en geniet lekker van een kopje koffie.

DE WAFELS ZIJN ER WEER!
Gelieve de bestelbonnen en het geld voor de wafels uiterlijk tegen vrijdag 22 maart 2019 aan de klasjuffen te bezorgen.
Alvast bedankt!
HUN PLAN HUN GROEIKRACHT HUN TALENT ONZE STEUN

DANK U!
In november werd in de school een leesprogramma opgestart voor de
kinderen van het tweede en derde leerjaar die extra inoefening nodig
hebben. Dit leesprogramma werd inmiddels afgerond.
Janneke, Marjolein, Coby, Annemarie, Gonnie, Nathalie, Steffie, Monique, Liesbeth Riet, Thera, Marga, Tatiana, Alexandra, Helen, Maja,
Greetje, Pricilla, Daniëlla, Nicole, Petula, Lise, Walda, Jo, Rit, Els, John
en Marie-Louise verleenden hun medewerking aan dit initiatief en namen 's ochtends een kind onder hun hoede om het technisch lezen individueel extra te oefenen. We beseffen heel goed dat we van de begeleiders een lange volgehouden inspanning gevraagd hebben. Zonder de hulp van deze ouders/verzorgers hadden we dit leesprogramma
niet kunnen realiseren.
Daarom dank, heel veel dank, want we zijn ervan overtuigd dat door
dit leesprogramma de leesvaardigheid van de betrokken kinderen gevoelig verhoogd werd.

Wij zijn nog op zoek naar iemand die mee het middaggebeuren op
vrijdag wil ondersteunen.
Wat houdt deze taak in? Bekers klaarzetten, waterkannen vullen,
drank bedelen, bekers afwassen, vegen eetzaal…
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.

Weekkalender
Dinsdag
19/03
Voormiddag
K0+1
K1
K1+2
K2
Hele dag
5A+5B

Woensdag
20/03
Vrijdag
22/03
1A+1B

Zaterdag
23/03

Culturele Voorstelling ‘Kaboem’
Deze voorstelling gaat door in de aula van het Cultureel Centrum
Baarle en wordt verzorgd door ‘Ietsmetnefiets’ en is bestemd voor de
kleuters van juf Karlien/juf Charlien, Klas juf Caroline N, Klas Juf Laura,
Klas Juf Nicole(juf Mieke)/juf Charlien

Op stap naar Antwerpen
- Inleefatelier ‘Wonen op het Dak’: Hier trainen de leerlingen hun
vaardigheden in het positief leren omgaan met de diversiteit in de
klas en de ruimere samenleving. Aan de hand van opdrachten en
persoonlijke verhalen worden de leerlingen uitgedaagd om te werken rond beeldvorming, samenwerking en blikverruiming
- Buurtwandeling: Deze buurtwandeling laat de leerlingen kennismaken met de diversiteit in de stad.
Staking.
De school is gesloten.
Zwemmen (met kleding)
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

Kruisjesviering
De vormelingen worden verwacht in de Sint-Remigiuskerk om 17.30u.

