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Van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 is
het krokusvakantie.
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.

Op weg naar Pasen...Je laten raken...Broederlijk Delen
Na de krokusvakantie trekt de jaarlijkse campagne terug door het land.
Focus in 2019 ligt op Guatemala en de ongelijke verdeling van de
vruchtbare landbouwgronden met armoede en ondervoeding als gevolg.
Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen op twee
sporen: boeren en boerinnen helpen hun kleine lap grond duurzaam en
optimaal te benutten en tegelijkertijd politiek druk uitoefenen voor een
rechtvaardige herverdeling van de grond.
Guatemala, het land van de eeuwige lente? Voor een kleine elite wel.
Maar een groot deel van de bevolking profiteert niet mee van het gunstige klimaat, de vruchtbare bodems en de overvloedige natuurlijke rijkdommen. Zo is bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar in Guatemala ondervoed – één van de hoogste cijfers ter wereld. Die ondervoeding is een symptoom van een structureel politiek probleem: de
enorm ongelijke verdeling van landbouwgronden
Vind jij ook dat het zo niet verder kan?
Samen kunnen we de boeren uit Guatemala helpen, zodat ze hun gezin
kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten.
HUN PLAN HUN GROEIKRACHT HUN TALENT ONZE STEUN
Wij willen ook ons steentje bijdragen. Hiervoor gaan we weer een wafelverkoop organiseren. Meer informatie volgt na de krokusvakantie.

FISCAAL ATTEST
Deze week ontvangt u het "Attest inzake uitgaven voor de opvang
van kinderen van minder dan 12 jaar". Dit is géén schoolrekening!
Op dit attest vindt u de bundeling van de uitgaven die u gemaakt heeft
in verband met de opvang van uw kinderen in onze school in het kalenderjaar 2018. Het attest heeft u nodig om te genieten van belastingvermindering in België.

Opvoedingswinkel Hoogstraten
De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken
heeft. Ze zoeken samen naar een aanpak op maat. De opvoedingswinkel
is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren zomaar binnenlopen,
vrijblijvend, gratis en anoniem. Heb je liever een discreet gesprek, dan
maak je gewoon een afspraak. Je kan hun ook bellen voor advies of online vragen stellen. Ook met vragen over kinderen en jongeren met een
(vermoeden van een) gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis kan
je bij hun terecht voor informatie, consult, training of ondersteuning.
Naast dit individueel aanbod, organiseren zij ook lezingen, vormingen
en praatgroepen.
Hun voorjaarsprogramma staat online. Je kan het terugvinden op onze
website (www.vbsdevlinder.be - nuttige links).

Weekkalender
Vrijdag
22/02
3A+3B

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

