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Jaarthema

Dankzij de verkoop van lekkernijen ten voordele van Broederlijk Delen
kunnen we €1278,11 schenken aan deze mooie organisatie.

Verkeersveiligheid

Vinden jullie de verkeersveiligheid in de omgeving van de
school ook zo belangrijk? Wij in ieder geval wel!
Dit gaat ook over de veiligheid van uw kind.
We rekenen op jullie medewerking om de verkeersstromen te scheiden.
Dan wordt de aankomst op school voor al onze kinderen veiliger.



De kinderen die te voet of met de fiets komen, gebruiken de
ingang via de Parallelweg (ingang naast het gemeentehuis).
De kinderen die met de wagen worden gebracht, komen via de
parking aan de Molenbaan. Daar kunnen ouders gebruik maken van de kiss-en-ride zone of parkeren (ingang aan de parking
van het sportpark).

Mogelijk zal de politie binnenkort de zone voor de gemeentemagazijnen
aan de Parallelweg afspannen met politielint omwille van de verkeersveiligheid.
Oprecht dankjewel voor de ouders/verzorgers die de voorbije
weken de nodige inspanningen leverden.

Weekkalender
Maandag
19/4

Eerste schooldag na de paasvakantie

Dinsdag
20/04

Vrijdag
23/04
namiddag
1A + 1B
2A + 2B

Levering lekkernijen ten voordele van Broederlijk Delen
De leerlingen van de lagere school nemen de bestelde lekkernijen vandaag mee naar huis. De ouders/verzorgers van onze kleuters kunnen het
lekkers afhalen om 15.30 u. aan de klastuintjes.

Zwemmen
1ste beurt: 1A + 1B + selectie lj. 4
Deze leerlingen vertrekken om 12.30 u. en blijven dus eten op school.
We verwachten hen terug op school om 14.30 u.
2de beurt: 2A + 2B
Deze leerlingen vertrekken om 13.30 u. en zijn terug om 15.30 u.

lagere school
namiddag

Licht van Bethlehem
Onze school ontvangt vandaag van mijnheer pastoor het Licht van Bethlehem. Het Licht wordt daarna verspreid in alle klassen. Onder het
motto ‘Ik wil een lichtje zijn’ verspreiden onze leerlingen het Licht op een
later moment ook naar de gezinnen in Baarle.

Alvast
noteren
Woensdag
28/04
t.e.m.
woensdag
05/05

Kledinginzamelingsactie

Vanuit de
plaatselijke
verenigingen
Nieuws te melden vanuit plaatselijke verenigingen?
In deze rubriek kunnen vanaf nu plaatselijke verenigingen advertenties,
aankondigingen, e.d. plaatsen.
Interesse?
Lever uw boodschap tijdig aan via ilse.sas@vbsdevlinder.be. Elke donderdag zetten we het Prikbord van de volgende week op onze website.
Ten laatste dinsdag om 15.30 u verwachten we daarom uw boodschap.

