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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 betrokkenen bij ‘de Vlinder’ een fijne vakantie,
mooie lentedagen en heel veel energie toe!

Paasvoetbaltornooi, sportpark "Alpheim/viola" te Alphen

Milieu op school
Tijdens de week van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 april besteden we extra aandacht aan het verkleinen van de afvalberg.
Héél de week vinden er voor alle leerlingen speciale ‘acties’ plaats. We
starten met een gezamenlijk moment voor de kleuters en de lagere
school.
Dit past helemaal in de campagne ‘Operatie Proper’.
Onze school houdt het proper!
Iedereen houdt van een propere gemeente. Daarom is er ‘Operatie
Proper’ voor scholen, verenigingen en groepen die gemotiveerd zijn
om de handen uit de mouwen te steken voor propere eigen terreinen
en een mooiere buurt.
Hoe zit het in elkaar?
 De deelname van de gemeente of intercommunale aan dit project
is de eerste noodzakelijke voorwaarde.
 De school stelt een actieplan op (vb. werken rond afval, afval opruimen…). Dit actieplan komt bij de gemeente of afvalintercommunale terecht. Zij zullen dit goed- of afkeuren en de voortgang samen met ons opvolgen.
 Op het einde van het schooljaar rapporteren wij over de acties die
wij hebben uitgevoerd. Scholen die hun opgenomen engagement in
de praktijk hebben omgezet, ontvangen op het eind van het schooljaar een mooie beloning. Deze bedraagt 3 euro per leerling, met
een minimum beloning per school van 150 euro, en een maximum
beloning per school van 1.500 euro.
Kleine daad met een groot resultaat!

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
Maandag
22/04

Paasmaandag

Dinsdag
23/04
voormiddag
3A+3B
4A+4B
namiddag
5A+5B
6A+6B

Workshop
Leren Afval Beheren op School, kortweg LABO, is een interactieve vorming voor het basisonderwijs, die kinderen bewust leert omgaan met
afval en de nadruk legt op preventie, hergebruik, sortering en recyclage
van afval. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het sorteerproces. Ze krijgen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen,
op school en thuis.

Woensdag
24/04
Klas juf Nicole
Klas juf
Els/juf Charlien
Klas juf Dorien (juf Sophie)

Viesvuilland
Viesvuilland is een educatieve animatie op maat van de allerkleinsten, in
een sprookjesachtige context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maken de kinderen kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren. Ervaren educatieve animatoren leren de kleinsten inzien waarom
dat belangrijk is en leiden alles in goede banen.

Donderdag
25/04
1A,1B,2A,2B
Klas juf Caroline D.
Klas juf Caroline N.

Viesvuilland
Zie woensdag 24/04

Vrijdag
26/04
3A+3B

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

