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Jaarthema

Opbrengst kledinginzamelactie
We zamelden maar liefst 2680 kg oude kleding in.
Wat zijn we fier om te melden dat dit €723 opbracht! Ondertussen
plaatsten we de schaduwdoeken boven de zandbakken.

Week van de Groeilamp
Tussen 16 en 23 mei vindt "de Week van de Groeilamp" plaats. Dat is
de nieuwe naam voor de "Week van de Opvoeding". De gemeente
Baarle-Hertog zet tijdens deze week haar Opvoedingspunt in de kijker.
Heb jij soms ook kleine of grote vragen over de opvoeding van je kind?
Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wil het graag goed
doen. Het Opvoedingspunt Baarle-Hertog kan je daar bij helpen!
Zij luisteren naar je verhaal, denken mee na en gaan op zoek naar
handvatten op maat van jou en je kind.
Hun werking is gratis en anoniem.
Els Verbreuken, medewerker van Opvoedingswinkel Hoogstraten, is
contactpersoon voor het Opvoedingspunt Baarle-Hertog. Je kan een afspraak met haar maken per telefoon 0474/41 49 91 of via hun digitaal
loket. De gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis van BaarleHertog.

Weekkalender
Maandag
24/5

Pinkstermaandag
Dit betekent een dag vrijaf voor al onze kinderen.

Vrijdag
28/5
namiddag

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.

Alvast
noteren
Vrijdag
4/6
Maandag
7/6

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

Vanuit de
plaatselijke
verenigingen
Inschrijvingen zomeractiviteiten Stichting Jeugdwerk Baarle
Vanaf dinsdag 25 mei kan je je inschrijven voor de Wielerzesdaagse en
de zomerkampen via de website www.jeugdwerkbaarle.org. Als je inschrijft vóór 7 juni krijg je € 5 korting op het inschrijfgeld voor de
Wielerzesdaagse, dus wees er snel bij!
Heb jij ook nieuws te melden vanuit jouw plaatselijke vereniging?
Stuur dan jouw advertentie, aankondiging, … of de link van de activiteit
die op de website van jouw vereniging staat, naar ons door. 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 12:00 u verwachten we daarom uw boodschap.

