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Verkeersveiligheid

VBS de Vlinder
Molenbaan 1 bus 1 | 2387 Baarle-Hertog
tel. 014/699 243
secretariaat@vbsdevlinder.be
www.vbsdevlinder.be

Onze gemachtigde opzichters zetten zich dagdagelijks in voor de verkeersveiligheid in de omgeving van de school, ook voor de veiligheid
van uw kind. De brigadiers verdienen daarom zeer zeker ons aller respect.
Adelaine (mama van Sven), Marion (mama van Tygo), Dirkje (mama
van Linus en Elin), Sharon (mama van Nathan), Claudia (mama van
Jaimy en Nico), Petra (mama van Britt), Patty (mama van Thijs),
Marina (mama van Joah, Jaliyah, Jaïr en Jero), Sabine (mama van
Ruben, Eline en Sanne), Isabelle (mama van Olivier en Pepijn) en onze
oproepkrachten….
VAN HARTE BEDANKT!
GEZOCHT!
Vinden jullie de verkeersveiligheid in de omgeving van de school ook zo
belangrijk? Wij in ieder geval wel!
We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen die de taak van
gemachtigde opzichter willen opnemen.
Als jullie je kandidaat stellen om te brigadieren, wordt je kind opgevangen in de school tijdens het oversteekmoment. We vrezen, indien er
zich geen nieuwe kandidaten aanmelden, dat we de oversteekplaats niet
langer meer kunnen bemannen op alle voorziene momenten. We zouden
dit betreuren om dat het gaat over de ondersteuning van de veiligheid
van al onze leerlingen. Voor meer informatie kan u steeds terecht op
het secretariaat (014/69 92 43) of bij één van de huidige gemachtigde
opzichters.

Weekkalender
Maandag
17/06
namiddag
3A+3B
Dinsdag
18/06
hele dag
Klas juf Caroline N, Klas
juf Caroline
D, Klas Juf
Nicole/juf
Charlien, Klas
juf Dorien/juf
Laura, Klas
juf Els B/juf

Bezoek aan het gemeentehuis
De derdeklassers gaan in het kader van het thema wereldoriëntatie
"Mijn Gemeente" op bezoek in het gemeentehuis. Zij krijgen hier meer
informatie over de specifieke situatie van Baarle-Hertog.
Op schoolreis naar Mega Speelstad in Wechelderzande.
Mega Speelstad is een groot kinderpretpark met een binnenspeeltuin
en een buitenspeeltuin. Weer of geen weer, de zon schijnt er altijd!
De kleuters komen op die dag op het gewone uur naar school.
- plaats van vertrek en aankomst: PARKING LOSWAL
- uur van vertrek: 9.00 u
- uur van aankomst (terug in Baarle) is voorzien omstreeks 15.45 u.
- niet vergeten... tussendoortjes(s), drank, 1 x lunchpakket
- De kleuters krijgen een vanille-ijsje.
- Geef je kleuter best gemakkelijke schoenen aan. (Schoenen moeten
uit voor het ballenbad en aan voor de buitenspeeltuin.)

Charlien
Voormiddag
Klas juf Karlien/Klas juf
Charlien

Op schoolreis...
Hopelijk schijnt de zon boven Baarle.
Feest op onze school.
Allerlei spelletjes, een springkasteel en een picknick…
Dat wordt ongetwijfeld een fijne voormiddag!
De kindjes kunnen gewoon om 12 u opgehaald worden, maar dat hoeft
natuurlijk niet. De kinderen kunnen ook de rest van de dag gewoon op
school blijven.

Woensdag
19/06
lagere school

Eucharistieviering in de St. Remigiuskerk.
Het einde van het schooljaar staat in deze viering centraal. Welkom aan
al diegenen die samen met ons willen vieren.
De dienst begint om 9.00 u.

Vrijdag
21/06
hele dag
Klas juf Caroline D
Klas juf Nicole/juf
Laura

Onder voorbehoud:
Als het weer het toelaat trekken de kleuters van deze twee klassen nog
een dagje naar 't Zand in Alphen. Zij gaan daar picknicken, ravotten, in het zand spelen...
Meer info volgt via de klasjuffen.

voormiddag
Klas juf Dorien/juf
Laura
Klas juf
Els/juf Charlien
1A+1B

Om de overstap naar de lagere school te vereenvoudigen, maken de oudste kleuters en de eersteklassers samen een uitstap.
Indien het weer het toelaat gaan de oudste kleuters en de eersteklassers
naar het 'Hegse Stalleke' (Hegge 117 te Ravels-Weelde).

namiddag
5A+5B

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

