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Jaarthema

Schoolfoto’s
De bestelling en betaling van de schoolfoto’s verloopt via de webshop
van de fotograaf. Op donderdag 30/09 krijgt elk kind een inlogkaartje
met daarop een persoonlijke code. Met deze code kan je enkel de eigen
foto’s, groepsfoto’s en eventueel familiefoto’s bekijken.
Indien je een bestelling wil plaatsen, doe je dit online. Ook de betaling
verloopt via de betaalsite aan deze webshop.
Je kan tot en met 16 november 2021 bestellen.

Nederlandse Kinderboekenweek
Van 6 oktober tot 17 oktober staat het thema ‘Worden wat je wil’ centraal tijdens de Nederlandse Kinderboekenweek.
We sommen nog eens graag 4 redenen op waarom (voor)lezen zo belangrijk is:
1) Het verbindt: voorlezen vormt een fijn contactmoment. Je bent
écht even bij elkaar en beleeft samen hetzelfde verhaal.
2) Het versterkt: je leert je zoon of dochter nog beter kennen. Je
komt erachter wat je kind interessant, grappig of saai vindt aan
het boek en wat hij of zij zou doen in een bepaalde situatie. En
je kind hoort dit natuurlijk ook van jou.
3) Het verrijkt: jullie ontdekken samen nieuwe werelden doordat
jullie lezen over levens en culturen van andere (fantasie)plekken. Fantasie en inlevingsvermogen worden hierdoor geprikkeld
en verrijkt.
4) Het bevordert: voorgelezen worden is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Het bevordert hun plezier in lezen én het
traint hun concentratievermogen. Als je veel voorleest, is de
kans op laaggeletterdheid lager. Kinderen die regelmatig voorgelezen worden, houden namelijk langer plezier in lezen en dit
bevordert ook succes op school. Een win-win situatie dus!

Weekkalender
Zondag
3/10

Dodenherdenking
Omwille van de coronamaatregelen zal er dit jaar enkel een herdenkingsviering zijn in de Belgische kerk om 11 u.

Maandag
4/10

Werelddierendag
4 oktober is het Werelddierendag én gedenkdag van Sint-Franciscus van
Assisi. Voor onze school is dit een bijzondere dag. De zusters Franciscanessen zorgden immers heel lang voor het onderwijs in Baarle. Ook
‘de kleine Franciscus’ waar onze school deel van uitmaakt, dankt zijn
naam aan deze heilige man. Volgens de legende kon hij met dieren praten. We brengen deze dag Sint-Franciscus van Assisi extra onder de aandacht, zodat de kinderen deze christelijk geïnspireerde figuur beter kunnen leren kennen.

Dinsdag
5/10
6A + 6B

Dodenherdenking op school
Onze leerlingen van het 6de leerjaar leggen namens ‘de kleine Franciscus’
een bloemenkrans neer bij het monument van Miet Verhoeven.

Vrijdag
8/10
lj 3 en 4

Wieltjesdag
Het schooljaar is alweer een maand oud en we sprongen er ondertussen
met z’n allen volop in! We breiden ons aanbod aan bewegingsactiviteiten
graag uit. De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar mochten vorige week
al een keer proeven van een wieltjesdag. Deze week zijn de kinderen
van het 3de en 4de leerjaar aan de beurt! Zij mogen rolschaatsen, skeelers of stepjes meebrengen om tijdens de speeltijden naar hartenlust te
bewegen. Fietsen en gocarts zijn niet toegelaten.

namiddag
2A + 2B

Zaterdag
9/10

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u. terug op school of blijven
eten.

Vormsel, 9.30 u., Sint-Valentinuskerk Poppel

Zondag
10/10

Start Week van het Bos

Alvast
noteren
Dinsdag
19/10

‘Hoogsensitief ouderschap’ – zo blijf je als hoogsensitieve ouder in balans
Gratis vorming!
Meer info via volgende link:
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/hoogsensitief_ouderschap_baarle_nassau

Vrijdag
12/11

Boekenbeurs op onze school
in samenwerking met uitgeverij Pardoes (kinder- en jeugdboeken)

Zaterdag
28/05/22

Vormsel, 9.30 u.

Zondag
29/05/22

Eerste communie, 10 u.

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.

