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Jaarthema

Wijziging lestijden vanaf 1 september
Omdat we al jaren dromen van een extra half uurtje bewegingsopvoeding voor onze kinderen, hebben we onze lessenrooster hier en daar wat
aangepast. We maken overal lesblokken van 50 minuten.
Hierdoor zijn de lesuren wat veranderd:
De lessen starten 5 minuten vroeger in de ochtend. (8.40 u.)
We stoppen ’s middags 15 minuten later. (12.15 u.)
De middagpauze is 10 minuten korter. (start lessen 13.15 u.)
We eindigen 20 minuten vroeger in de namiddag. (15.10 u.)
We verwelkomen de leerlingen ’s morgen ten vroegste om 8.25 u en
’s middags om ten vroegste 13.00 u.
We zien iedereen graag terug op woensdag 1 september om 8.40 u.
voor de start van het nieuwe schooljaar.
Maar eerst…geniet met volle teugen van 2 maanden vakantie!

Weekkalender
Maandag
28/6
1A + 1B

Op schoolreis
Onze leerlingen van leerjaar gaan op schoolreis naar kinderboerderij Den
Boeradrie in Rijkevorsel.
Veel plezier, jongens en meisjes!

6A + 6B
en hun
ouders/verzorgers

Afscheid zesdeklassers
Alle juffen en meesters van onze school nemen vanavond plechtig afscheid van onze zesdeklassers. Deze leerlingen ontvangen hun attest/getuigschrift van de lagere school. Deze plechtigheid start om
19.30 u.
Veel succes in het middelbaar! We zullen jullie missen!

Dinsdag
29/6
2A + 2B

Op schoolreis
Vandaag is het de beurt aan de jongens en meisjes van het 2de leerjaar.
Zij gaan ook naar kinderboerderij Den Boeradrie in Rijkevorsel.
Genieten maar!

3de kleuterklas
1ste leerjaar

Nog een grote stap… naar leerjaar 1
Onze oudste kleuters gaan in september naar het eerste leerjaar. Om
deze grote stap een beetje te verkleinen, gaan zij samen met de eersteklassers op uitstap.
Zij mogen lekker lang spelen in het 'Hegse Stalleke' in Weelde.
Dat wordt vast en zeker superleuk!

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 en worden de kinderen opgehaald. 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.

3de kleuterklas

Diploma kleuterschool
De ouders/verzorgers van onze oudste kleuters zijn om 10 u. welkom op
de kleuterspeelplaats. De kleuters van juf Els/juf Charlien en juf Dorien
zijn klaar voor het eerste leerjaar en krijgen hun diploma van de kleuterschool.
Proficiat allemaal!

Alvast
noteren
Zondag
22/8
Donderdag
26/8

Woensdag
1/9

Kaarskensprocessie
Als de coronamaatregelen het toelaten zal de kaarskensprocessie doorgaan op zondag 22 augustus 2021 om 20.00 u.
Kijkuur
Ook benieuwd naar de nieuwe klas van je zoon/dochter?
De Vlinder opent van 18 u. tot 19 u. de deuren voor alle ouders/verzorgers die samen met hun kind alvast een kijkje willen nemen in hun
nieuw klaslokaal.
Start nieuwe schooljaar

Vanuit de
plaatselijke
verenigingen

Fotowedstrijd
Heemkundekring Amalia Van Solms organiseert een uitdagende fotowedstrijd.
Meer info? Klik op de link.
https://www.vbsdevlinder.be/wp-content/uploads/2021/06/DEF01_Amalia-van-Solms_Flyer-Jong-op-degrens_A5.pdf
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.

