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Grootoudersfeest
Het was weer een groot succes. Al onze kleuters en hun juffen hebben
weer het beste van zichzelf gegeven.
Hartelijk dank aan allen: de kleuters, de juffen en de vele helpende
handen van de ouders.

Boekenbeurs i.s.m. uitgeverij Pardoes (kinder-en jeugdboeken).
Ben je nog op zoek naar een leuk geschenkje voor pakjesavond, Kerstmis of Nieuwjaar? Géén probleem!
Kom naar onze boekenbeurs!
Waar? In de refter van onze school.
Wanneer? Vrijdag 9 november 2018 van 14.30u-19u.
Je vindt er een ruim assortiment van de meest recente kinder- en jeugdboeken van 0 tot 16 jaar. Er zijn ook informatieve boeken, poëzieboeken, doe-boeken en nog véél meer.
De opbrengst van de verkoop wordt omgezet in boeken voor onze klassen.
Graag tot dan!

Bedankt!

Kledinginzameling
Inzameling kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen, schoenen,
riemen, handtassen en andere lederwaren bracht € 663 op. We verzamelden deze keer 2210 kg! Weer een mooi resultaat!
Heel veel dank voor uw medewerking!
Onze volgende inzamelperiode loopt van donderdag 2 mei tot en met
woensdag 8 mei 2019.

Schoolfoto’s
U kan nog tot en met 16 november schoolfoto’s bestellen via de website met uw unieke code die u ontving via uw kind.

Preventieve luizencontrole
Zoals jullie al op onze schoolapp ‘Klasbord’ hebben kunnen lezen zijn
we deze week van start gegaan met preventieve luizencontrole.
We beseffen dat deze controles niet sluitend zijn maar we hopen, in
samenwerking met jullie, de problematiek onder controle te krijgen.
Er zal geen brief meer worden meegegeven als er luizen gesignaleerd worden in de klas van uw kind.
Er zal wel een melding via de schoolapp ‘Klasbord’ plaatsvinden.
We gaan steeds dezelfde pictogram gebruiken (zie hiernaast).
We vragen wel om te blijven melden via de klasjuf, via het secretariaat, via meester Wim of op het e-mailadres luizen@vbsdevlinder.be
Alvast bedankt!
Samen ‘luizen we ze erin’!

Verkeerswerking
10 op 10

Fluo aan? Goed gedaan!
Wij zijn gestart met het stimuleren van het dragen van een fluo-vest.
Dit verhoogt de zichtbaarheid in de donkere maanden.
Alvast bedankt om dit mee te ondersteunen!

Weekkalender
Vrijdag
16/11
3A+3B

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

