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Tevredenheidsonderzoek voor onze ouders
Omdat we de mening van onze ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk
vinden, stelden we een vragenlijst op.
Jullie oudste kind kreeg deze vragenlijst mee naar huis. We willen vragen om deze vragenlijst in te vullen.
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 bedankt!

Schoolfeest!
De ouderraad is nog dringend op zoek naar helpende handen. Er is nog
nood aan mensen die bij de spelletjes willen staan, die drankjes willen
serveren, willen helpen opruimen…
Graag jullie naam doorgeven via de klasjuf of via dit mailadres :
schoolfeestdevlinder@hotmail.com
Er is tevens nog ruimte om in te schrijven voor het vrij podium. Leerlingen kunnen zelfs deelnemen aan meer dan één optreden.
Dus…als de bliksem inschrijven!

Weekkalender
Maandag
13/05
K0+1
3A+3B
4A+4B

Bezoek aan de boerderij van WIDAR in Merksplas.

Alles met de bal
Deze leeringen nemen in Sporthal 't Molenslop in Weelde deel
aan "Alles met de bal" een organisatie van Stichting Vlaamse
Schoolsport.
Alle derde- en vierdeklassers dienen die dag op school te blijven eten
zodat om 8.45 u vanuit de school naar Weelde kan vertrokken worden.
We wensen onze deelnemers veel sportief spelplezier toe!

Dinsdag
14/05
5A+5B
6A+6B

Woensdag
15/05

Vrijdag
17/05
3A+3B

Vredesdag, georganiseerd door Heemkundekring Amalia van
Solms.
Dit project ontstond naar aanleiding van de oprichting van het vredesmonument "De Dodendraad" in Zondereigen. Het wordt een rijk gevulde dag...
 een stukje geschiedenis...
powerpointpresentatie + nabespreking over Wereldoorlog I in 't
algemeen en de situatie rond de plaatselijke dodendraad in 't bijzonder
 geleid bezoek aan vredesmonument "De Dodendraad" (Zondereigen)
 geleid bezoek aan resten van loopgraven + vluchtenlingenspel
(Weelde-Station)
Pedagogische studiedag voor onze leerkrachten.
Voor onze leerlingen betekent dit een dag verlof.

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

Schoolfeest
20 u : Algemene kennisquiz voor teams

Schoolfeest
Thema : 'Lezen is de mooiste reis die je kan boeken!'
13 u
14 u -15.30u
16 u -18u
18u
13 u tot 19 u:

Opening Vlaamse kermis
Klassikale optredens
Vrij podium en Vlaamse kermis
Optreden afscheidnemende zesdeklassers
De bar is continu geopend, voor hapjes wordt
ook doorlopend goed gezorgd.

Tussendoor is er steeds "Vlaamse kermis" met vele kraampjes!
"Het wordt pas echt feest, als ook jij bent geweest."

