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Koffiemomentje ouderraad vbs de Vlinder
Vrijdag 29 maart organiseert de Ouderraad een ontmoettingmomentje. In de inkomhal bent u zowel om 8.30 u als om 15.30 u van
harte welkom om samen met ons een kopje koffie of thee te drinken. U
kan er gezellig bijkletsen met andere ouders die u al kent, of juist kennis maken met ouders die u nog niet kent.
Uiteraard kan u ook terecht bij de leden van de Ouderraad indien u informatie wenst over de werking van de Ouderraad of om u alvast op te
geven als hulpouder tijdens het Schoolfeest.
Om de kas van de Ouderraad te spekken zullen we overheerlijke chocolaatjes verkopen tegen een verleidelijke prijs.
Koffie en thee zijn uiteraard gratis!

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
overige 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.

Alvast
noteren!

Textielinzameling
Onze tweede inzamelperiode vindt plaats van donderdag 2 mei tot en
met woensdag 8 mei 2019.
Inzameling van kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen,
schoenen, riemen, handtassen en andere lederwaren.

Weekkalender
Dinsdag 2/04
1B

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

Namiddag
Instappers
en hun
ouders/
verzorgers

Kijkuur
Op dinsdag 23 april mogen weer 2,5-jarige kleuters instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die op 23 april de leeftijd van 2
jaar en 6 maanden bereiken, nodigen we daarom uit om 13.30 u, om
samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas van
juf Karlien en juf Charlien die de jongste kleutertjes onder hun hoede
hebben. Vanaf dinsdag 23 april zijn deze kinderen zeer welkom in onze
school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen zindelijk
zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken van de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving:
KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of
paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouder(s)
waarin het kind vermeld staat.

Donderdag
4/04
namiddag
6A+6B

Bezoek aan ’t Gaarshof
In het kader van hun ‘persoonsgebonden’ ontwikkeling (zich kunnen inleven in anderen, inzicht krijgen hoe verslaving kan ontstaan en ontwikkelen, weerbaar omgaan met verleidingen, ‘neen’ durven zeggen)
brengen onze zesdeklassers een bezoek aan ’t Gaarshof.
Hier maken ze kennis met het hulpaanbod van deze voorziening dat bestaat uit een combinatie van wonen, begeleiding, verpleging en verzorging.

Vrijdag 5/04
9u
Lagere school

Paasviering
We gaan met alle jongens en meisjes van de lagere school naar de Sint
Remigiuskerk. We sluiten onze campagne van Broederlijk Delen af in
onze parochiekerk.
Welkom aan allen!

Vanaf 10u

Medisch onderzoek
- 5A+5B: Vaccineren.
- 6A+6B : Opvolging (wegen/ meten en visus nakijken).

namiddag
2A+2B

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

Woensdag
10/04

Paasvoetbaltornooi, sportpark "Alpheim/viola" te Alphen

Zaterdag
20/04

Zondag
21/04

Maandag
22/04

Paaswake
De meisjes en jongens die dit schooljaar gevormd worden, verwachten
we 's avonds in de Sint Remigiuskerk voor de paaswake. De viering
begint om 20.00 uur.

Pasen

Paasmaandag

