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Tevredenheidsonderzoek voor onze ouders
Graag willen wij, als school, nagaan hoe jullie onze algemene schoolwerking ervaren. We horen graag wat jullie goed vinden, waar jullie
tevreden over zijn. Maar ook waar jullie vragen bij hebben of wat jullie
minder goed vinden.
Omdat we de mening van onze ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk
vinden, stelden we een vragenlijst op.
Jullie oudste kind krijgt vandaag deze vragenlijst mee naar huis. We
willen vragen om deze vragenlijst in te vullen. Als we in de vragenlijst
spreken over ‘mijn kind’ bedoelen we ‘alle’ kinderen uit uw gezin die bij
ons op school zitten. Op het einde krijgt u ook nog de gelegenheid om
opmerkingen of suggesties te formuleren.
Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe representatiever de antwoorden
zijn voor onze school. De resultaten worden naar alle ouder(s), verzorger(s) terug gekoppeld.
Graag ontvangen wij de vragenlijst terug via de leerkracht of via de
brievenbus van de school ten laatste op vrijdag 10 mei 2019.
Er is ook gelegenheid voorzien om de vragenlijst digitaal in te vullen.
Dit kan via klasbord (Algemene schoolinfo) of onze website bovenaan
de pagina.
http://www.vbsdevlinder.be/wb/pages/prikbord.php
Alvast dank!

Paasvoetbaltornooi
In de paasvakantie namen onze oudste jongens en meisjes deel aan het
Paasvoetbaltornooi in sportpark "Alpheim/Viola" te Alphen. De jongensploeg leerjaar 5 behaalde de tweede plaats en de jongensploeg leerjaar
6 behaalde de derde plaats. De meisjesploeg behaalden de vierde
plaats. Proficiat! Wij zijn fier op onze beide ploegen!
Hartelijk dank aan de hulpouders die het weer mogelijk maakten om
deel te nemen aan dit evenement.

Broederlijk Delen, campagne 2019: ‘Holy Guacamole’
De Vlinder nam actief deel aan deze campagne en realiseerde een
schitterende opbrengst van € 2407 . De verkoop van de wafels bracht
€ 2407 op. Via de spaardoosjes verzamelden we nog eens € 66.20.
Dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen om van de campagne ook dit jaar weer een succes te maken.

Alvast
noteren!

Vrijdag 17/05/2019: Quiz, ten voordele van de Vlinder.
Zaterdag 18/05/2019: Schoolfeest

Weekkalender
Woensdag
1/05
allen

Feest van de arbeid: geen school

Donderdag
2/05

Start textielinzameling
Wat zamelen we in? Kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen,
schoenen, riemen, handtassen en andere lederwaren.
We zamelen nog in tot en met woensdag 8 mei 2019 (tijdens de schooluren in de laatste fietsenstalling).

namiddag
5A+5B

Vrijdag
2A+2B

Leerwandeling onder leiding van mevrouw Carolien Buiks:
"Baarle in oorlog: Miet Pauw en de pilotenescape-line".
De vijfdeklassers gaan op leerwandeling door Baarle als voorbereiding
op de "overdracht van ons monument".
Deze overdracht vindt plaats op woensdag 8 mei.
Zwemmen (met kleding)
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

