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Jaarthema

Weekkalender
Woensdag
5/5
voor iedereen

Laatste dag 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
6/5
2A + 2B

namiddag
5A + 5B

Vrijdag
7/5
5A + 5B
6A + 6B

MOOOV, films met zicht op wereld
De kinderen van leerjaar 2 worden ondergedompeld in de wereld van
Pahuna – The Little Visitors. Pahuna is een heel eenvoudige, opgewekte
en luchtige film vol kinderlijke fantasie, onschuld en warmte.
Een gids neemt de leerlingen mee voor de wandeling ‘Miet Pauw’ door
Baarle. Miet Verhoeven was verzetsvrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Archeologische dag
In samenwerking met de heemkundekring Amalia van Solms organiseren we een leerrlijke dag over de geschiedenis van Baarle en omgeving.

namiddag
1A + 1B
3A + 3B

Zwemmen
1ste beurt: 1A + 1B
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.

Alvast
noteren
donderdag
13/5
vrijdag
14/5
maandag
24/5
vrijdag
4/6
maandag
7/6

Hemelvaartsdag
Brugdag
Pinkstermaandag
Pedagogische studiedag
Plaatselijke verlofdag
Dit betekent een dag vrijaf voor al onze kinderen.

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.

