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Jaarthema

Dankjewel, leden van de werkgroep, voor de fantastische afsluiter van
het jaarthema!

Weekkalender
Maandag
21/6
namiddag
K3
1ste leerjaar
2de leerjaar

Kennismaking met de Academie voor Muziek en Woord
De kleuters van de laatste kleuterklas en de leerlingen van het 1ste en
2de leerjaar maken op een speelse manier kennis met de Academie
voor Muziek en Woord de Noorderkempen. Zij proeven van het aanbod
van de academie tijdens een korte workshop.

Dinsdag
22/6
5A + 5B
6A + 6B

Op schoolreis
Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar trekken voor een dagje fun
naar De Mosten in Hoogstraten.
Veel plezier, jongens en meisjes!

Donderdag
24/6
3A + 3B

Op schoolreis
Vandaag is het de beurt aan de jongens en meisjes van het 3de leerjaar.
Zij gaan naar kinderboerderij Den Boeradrie in Rijkevorsel.
Genieten maar!

5A + 5B

Zwemmen
Pretbad vanaf 14 u.
Deze kinderen komen met de fiets naar school.

Vrijdag
25/6

Diplomazwemmen
De leerlingen die geslaagd zijn voor het proefzwemmen, mogen vandaag diplomazwemmen. Deze kinderen werden reeds op de hoogte gebracht door juf Annelies met een briefje.
Veel succes iedereen!

Alvast
noteren
Woensdag
30/6

Laatste schooldag
Al onze kinderen komen op het gewone uur naar school. De kinderen
van de lagere school krijgen in de klas hun rapport. Om 10.25 u. is de
school uit. Tussen 10.30 u. en 11.30 u. kunnen de ouders/verzorgers,
indien gewenst, de klastitularis nog even spreken. Ook de kleuterleidsters zijn tot 11.30 u. beschikbaar voor een gesprekje.

Zondag
22/8

Kaarskensprocessie
Als de coronamaatregelen het toelaten zal de kaarskensprocessie doorgaan op zondag 22 augustus 2021 om 20.00u.
Vakantiedagen voor volgend schooljaar
Alle vrije dagen vind je al op onze website.
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.

