Week 17
2021

VBS de Vlinder
Molenbaan 1 bus 1 | 2387 Baarle-Hertog
tel. 014/699 243
secretariaat@vbsdevlinder.be
www.vbsdevlinder.be

Jaarthema

MOOOV, films met zicht op wereld
Online Filmfestival voor scholen
Overal in de wereld worden films gemaakt. Slechts een klein deel daarvan komt tot bij ons in de bioscoop of op ons scherm. MOOOV selecteert anders en gaat in de hele wereld op zoek naar films en regisseurs
die kwaliteit combineren met relevante inhouden.
Van 19/4 tot 6/5 brengen we het online filmfestival naar onze school.
De kinderen van de derde kleuterklas, leerjaar 4 en 6 genieten tussen
19/4 en 30/4 van een film.

Weekkalender
Woensdag
28/4
3A + 3B

voor iedereen

MOOOV, films met zicht op wereld
De kinderen van leerjaar 3 worden ondergedompeld in de wereld van
Chuskit. De film gaat over een waargebeurd verhaal van een moedig
meisje dat zich niet zomaar gewonnen geeft.
Start kledinginzamelingsactie
Voor elke 10 kg kleding die we inzamelen, krijgt onze school ongeveer 3
euro. De kleding moet verpakt zijn in een gesloten zak. In de zak mag
kleding, bedlinnen, huishoudtextiel, schoenen, riemen, handtassen en
andere lederwaren. Wat mag niet? Natte kleding, erg vuil textiel, kussens en
beddengoed.
We verzamelen alles in de fietsenstalling die het dichtst bij de Parallelweg
is gelegen.
Met de opbrengst betalen we een deel van de schaduwdoeken. Het andere deel investeren we in de buitenomgeving en het spel van onze kinderen.
Dus… opruimen maar!

donderdag
29/4
K2
1A + 1B
5A + 5B

Vrijdag
30/04
namiddag
2A + 2B
3A + 3B

MOOOV, films met zicht op wereld
Voor de tweede kleuterklas hebben we de film Dikke Vrienden in petto.
In deze diverse serie kortfilms staat vriendschap centraal.
De kinderen van leerjaar 1 kijken naar Pahuna- The Little Visitors, een
Nepalese film.
Voor leerjaar 5 staat Kings of Mulberry Street op het programma, een
meeslepende, uitdagende charmante en amusante film.
Zwemmen
1ste beurt: 2A + 2B
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: 3A + 3B
Deze leerlingen vertrekken om 13.30 u. en zijn terug om 15.30 u.

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.

