Week 24
2021

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

Jaarthema

Schoolreizen
Kleuterschool: 'leuke week' van maandag 14/6 t.e.m. vrijdag 18/
1ste leerjaar: maandag 28/6 => Den Boeradrie in Rijkevorsel
2de leerjaar: dinsdag 29/6
=> Den Boeradrie in Rijkevorsel
3de leerjaar: donderdag 24/6 => Den Boeradrie in Rijkevorsel
4de leerjaar: dinsdag 15/6
=> Baarle Outdoor & Leisure
de
5 leerjaar: dinsdag 22/6
=> De Mosten in Hoogstraten
6de leerjaar: dinsdag 22/6
=> De Mosten in Hoogstraten

Weekkalender
Maandag
14/6
kleuterschool

Aftrap van een ‘leuke week’
Als alternatief voor de schoolreis voorzien we de hele week leuke activiteiten voor onze kleuters.
Hopelijk schijnt de zon boven Baarle…
Genieten maar!

Dinsdag
15/6

Afsluiting jaarthema “Word jij ook een echte wijsneus?”
Er komt vandaag een verrassing naar onze school.
Rarara, wat zal dat zijn?

4A + 4B

Op schoolreis
Onze leerlingen van het 4de leerjaar trekken naar Outdoor & Leisure in
Baarle-Nassau.
Veel plezier, jongens en meisjes!

Donderdag
17/6
6A + 6B

Vrijdag
18/6

Zwemmen
Pretbad tussen 14 en 15 u.
Deze kinderen komen met de fiets naar school.

Zwemmen
1 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.
ste

2 beurt: 2A + 2B
Deze leerlingen vertrekken om 13.30 u. en zijn terug om 15.30 u.
de

Alvast
noteren
Zondag
22/8

Kaarskensprocessie
Als de coronamaatregelen het toelaten, organiseert de stichting ‘De
vrienden van Lourdes’, de kaarskensprocessie op zondag 22 augustus
2021 om 20.00u.
Alle kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van de lagere
school kunnen deelnemen.
Je ontvangt meer informatie via de brief die uw zoon/dochter maandag
mee naar huis krijgt. Inschrijven kan vanaf 17 juni 2021.
Vakantiedagen voor volgend schooljaar
https://www.vbsdevlinder.be/vakantiedagen/

Vanuit de
plaatselijke
verenigingen

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.

