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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!

Oudergesprek.
De ouders/verzorgers van al de leerlingen van de lagere school verwachten we voor de paasvakantie op school voor een gesprek met de
klastitularis.
Op vrijdag 5 april 2019 ontvangen al deze leerlingen hun paasrapport.
De praktische regeling van deze oudergesprekken wordt U medegedeeld door de klastitularissen. We rekenen op uw komst en heten U
alvast van harte welkom.

Paasvakantie

Van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019 is
het paasvakantie.
We wensen onze kleuters, de leerlingen van de lagere school, hun ouders/verzorgers, alle betrokkennen bij ‘de Vlinder’ een fijne vakantie,
mooie lentedagen en heel veel energie toe!
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.

Verloren voorwerpen en achtergelaten kleding.
Gevonden voorwerpen en kleding verzamelen we in de houten kisten
met deksel die in de inkomhal van de school staan. Neem een kijkje
in deze kisten wanneer je iets verloren hebt.
Een week voor elke vakantie stallen we in de hal van de school de resterende achtergelaten voorwerpen en kleding uit. Daarna ruimen we
alles op.
Probeer te vermijden dat er spullen van je kind zoek geraken. Voorzie
doosjes, drinkbekers, sjaals, mutsen, handschoenen en andere kledij
van de naam van je kind.

Inzameling batterijen
Onze school zamelt gebruikte (huis-tuin-keuken) batterijen in. We
krijgen daartoe niet alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van
Bebat (= de organisatie die instaat voor het recycleren van batterijen)
maar worden bovendien ook voor onze inspanningen beloond!
Voor elke ingezamelde kilo gebruikte batterijen ontvangen we
1 punt. Met die punten kunnen we didactisch materiaal bestellen.
Vanaf heden tot en met zondag 31 maart 2019 krijgen we niet
1, maar 2 punten voor elke kilo gebruikte batterijen.
Hét moment dus om het puntentotaal van onze school een extra boost
te geven.
Daarom willen wij jullie graag aanmoedigen om gebruikte batterijen
via onze school binnen te brengen.
In elke klas is een ‘inzamelbox’ aanwezig.
Zin om je batterijtje bij te dragen?
Alvast bedankt!

Weekkalender
Maandag
25/03
Voormiddag
4B

Bezoek aan Afterscoolradio
In het kader van mediakundige ontwikkeling worden leerlingen mediavaardig gemaakt door te experimenteren met audiovisuele middelen.
Zij gaan aan de slag met ‘Hoe neem ik een goed interview af?’, ‘Hoe
maak ik goede radio?’, ‘Welke technieken heb ik hier allemaal voor nodig?’ enz...

Namiddag
5A+5B

Bank voor de klas
In het kader van oriëntatie op de wereld worden onze vijfdeklassers financieel bewust gemaakt. Want financieel bewustzijn op jonge leeftijd,
is de basis van financiële zelfredzaamheid later.

Dinsdag
26/03
Voormiddag
4A

Woensdag
27/03
1A

Bezoek aan Afterscoolradio
(zie hierboven)

Medisch onderzoek
- onderzoek van het gehoor
- meten en wegen
De verpleegkundige komt hier voor naar school.

Vrijdag
29/03
8.45 u
ouders/
verzorgers

Koffiemomentje ouderraad vbs de Vlinder
In het kader van de verbinding tussen ouders en ouderraad vbs de
Vlinder organiseren we 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 ze dit koffiemomentje ook gebruiken voor extra uitleg te geven over het schoolfeest en de vraag te stellen voor
hulpouders.
Kom gezellig even langs en geniet lekker van een kopje koffie.

1A+1B

Bezoek aan de Paardenmelkerij
In het kader van het wereldoriëntatie-thema ‘Ik groei’ leren onze eersteklassers over de verschillende groeifases, dierenfamilies, melkproducten, verzorging…
Om dit thema wat meer tot leven te brengen, brengen ze een bezoek
aan de Paardenmelkerij van ’t Groeske (Groeske 7a, 5114 AE Castelré).

Namiddag
6A+6B
1A+1B

Rondleiding in Sint-Pieter, Jubileumlaan in Turnhout.
Verdere informatie : zie aparte brief
Zwemmen (eventueel diplomazwemmen)
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

6A+6B
15.30 u

Koffiemomentje ouderraad vbs de Vlinder
(zie voormiddag)

