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Voor 2019 wensen we jullie de rijke eenvoud van de kersttijd toe:
Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.
Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud.
Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid
uit andere culturen.
Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel.
Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.
Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen.
Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten.
Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander, trouwe zorg, zorg
tot in de moeilijkste momenten.
Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid van het
feest, van brood en wijn op tafel.
(naar Jean-Paul Vermassen)
Welgemeende wensen!
Het voltallige team van vbs de Vlinder, Baarle-Hertog

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari
2019 is het kerstvakantie.
Wij kunnen niet toestaan dat leerplichtige kinderen op lesdagen afwezig
blijven omdat eerder met vakantie wordt vertrokken of later wordt teruggekeerd. De verificateur beschouwt deze leerlingen als onwettig afwezig. Het naleven van deze regelgeving is tevens een vorm van solidariteit met elkaar en een teken van respect voor het klasgebeuren.

Weekkalender
Dinsdag
18/12
Instappers en
hun ouders/verzorgers

Kijkuur
Op de eerste dag na de kerstvakantie mogen weer 2,5-jarige kleuters
instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die onlangs de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden bereikten of deze leeftijd op de eerste dag na de kerstvakantie zullen bereikt hebben, nodigen we daarom uit om, om 13.30 u
en 14.30 u, samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in
de klas van juf Karlien en juf Charlien die de jongste kleutertjes onder
hun hoede hebben. Vanaf maandag 7 januari zijn deze kinderen zeer
welkom in deze school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar school
komen zindelijk zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken van de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving:

KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of
paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouder(s)
waarin het kind vermeld staat.
Vrijdag
21/12
voormiddag
Lagere school

Kerstrapport voor al de leerlingen van de lagere school.

Kleuterschool
Lagere school

De advent loopt ten einde, de Vlinder viert Kerstmis...
Met de hulp van ons oudercomité organiseren we ook dit jaar weer een
gezamenlijke kerstviering voor onze kleuters en de leerlingen van de
lagere school. We maken er een fijne ochtend van.

namiddag
1A+1B

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

6A+6B

Schoolloopbaanbegeleiding
In het kader van de overstap naar het secundair (of voortgezet) onderwijs komen oud-leerlingen hun ervaringen vertellen. Onze zesdeklassers
krijgen de kans om al eens een blik te werpen in enkele studieboeken,
vragen te stellen…

Maandag
24/12

De meisjes en jongens die dit schooljaar gevormd worden, worden 's
avonds verwacht in de Sint-Remigiuskerk voor de "eucharistieviering" ter
gelegenheid van Kerstmis. De viering begint om 20.00 u.

