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Jaarthema

GEZOCHT!
Gemachtigde opzichters.
Indien interesse, geef uw naam door aan
juf Ilse of meester Wim.
Dit kan via mail op:
ilse.sas@vbsdevlinder.be
directie@vbsdevlinder.be

Om onze kinderen tijdens de middagpauze lekker buiten te
laten spelen, doen we al jaren beroep op (vaste) middagtoezichthouders.
Toch gebeurt het wel eens dat we nog handen te kort komen.
Wil jij ons uit de nood helpen door af en toe eens een keertje in te springen? Wil jij deel uitmaken van een groepje
reserve-(groot)ouders/verzorgers?
Zo ja, mag je een mailtje sturen naar:
ilse.sas@vbsdevlinder.be

Weekkalender
Vrijdag
05/09
namiddag
3A + 3B

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

Zaterdag
06/09

Eerste communie
om 10.30 u. in de Sint-Remigiuskerk.

Dinsdag
08/09
avond
kleuterschool

Infoavond kleuterschool
Om de info-avond van de klassen coronaproof te laten verlopen, zal elke
klasleerkracht 2 x alle informatie geven: om 19 u. en om 20 u. en dit
telkens voor de helft van de klas.
Mogen we vragen om per infomoment maar met 1 ouder/verzorger langs
te komen in de klas van uw kind? Een tweede ouder/verzorger mag op
hetzelfde ogenblik een infomoment in een andere klas bijwonen.
Hou Klasbord in de gaten. Daar verschijnt binnenkort een link om je in
te schrijven.

Woensdag
09/09
avond
lagere school

Infoavond lagere school
Om de info-avond van de klassen coronaproof te laten verlopen, zal elke
klasleerkracht 2 x alle informatie geven, om 19 u. en om 20 u. en dit
telkens voor de helft van de klas.
Mogen we vragen om per infomoment maar met 1 ouder/verzorger langs
te komen in de klas van uw kind? Een tweede ouder/verzorger mag op
hetzelfde ogenblik een infomoment in een andere klas bijwonen.
Hou Klasbord in de gaten, daar verschijnt binnenkort een link om je in
te schrijven.

Vrijdag
11/09
namiddag
2A + 2B

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

Alvast
noteren
Woensdag
23/09
allen
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