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Jaarthema

Instap kleuters op 17/5/21
Kinderen die op maandag 17 mei 2021 2 jaar en 6 maanden zijn, kunnen vanaf die dag starten in onze school.
Door de coronamaatregelen kan het kijkuur van woensdag 12 mei niet
doorgaan.
Je kan jouw kind online inschrijven: https://www.vbsdevlinder.be/inschrijvingen/
We staan je graag te woord tijdens een persoonlijk onthaalgesprek.
Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen zindelijk zijn.

Actie Spek De Kas
Dank zij de actie van Jumbo Bart en Katja de Bresser ontvangen we
een bedrag van 718,06 euro.
Veel dank aan Bart, Katja en alle mensen die mee spaarden voor onze
school!!!

Weekkalender
Woensdag
12/5
5A + 5B
6A + 6B

toneel ‘Ten Aanval’ en overdracht van het verzetmonument
We plaatsen ook deze keer de herdenking van de bevrijding en de overdracht van de adoptie van het monument in een ruimer programma. Zo
werkten de klassen rond de eerste en tweede wereldoorlog. De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar maakten de ‘Miet Pauw wandeling’ in
Baarle onder leiding van gids Caroline Buiks.
Deze leerlingen genieten vandaag van een aangrijpend interactief muzikaal verhaal ‘Ten aanval’ gebracht door ‘Hikke takke toe’.
We verzorgen een plechtigheid aan het verzetsmonument bij het Heemhuis naar aanleiding van 8 mei 1945, Bevrijdingsdag Tweede Wereldoorlog (België).

Tijdens deze korte plechtigheid dragen de zesdeklassers van nu, het moment over aan de leerlingen van het vijfde leerjaar. Zij zijn immers de
zesdeklassers van volgend schooljaar.
donderdag
13/5

vrijdag
14/5

Hemelvaartsdag

Brugdag

Alvast
noteren
maandag
24/5
vrijdag
4/6
maandag
7/6

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.

