Week 41
2021

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

Jaarthema

Weekkalender
Dinsdag
12/10
6A + 6B

Herfstuitstap
In het kader van ‘De Week van het Bos’ maken onze 6de klassers een
herfstuitstap naar Baetenheide in Weelde. Veel plezier, jongens en
meisjes!

lagere school

Oefenmoment veilig oversteken
Alle leerlingen van de lagere school oefenen nog eens goed op het correct en veilig oversteken aan een zebrapad met een verkeersbrigadier.
Bij deze nogmaals een dikke dankjewel aan al onze verkeersbrigadiers!

Woensdag
13/10
K1A + K1A
K3A + K3B

Naar het bos
Vandaag wandelen de kleuters van de eerste en de derde kleuterklas
naar een bos in de buurt van onze school. Lekker ravotten maar!

lj 3 en 4

Muzieklessen
De dirigent van de Baarlese Harmonie Sint-Remigius dompelt de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar onder in de boeiende wereld van verschillende instrumentengroepen.

Donderdag
14/10
4A + 4B

Naar het bos
Ook vandaag mogen er heel wat jongens en meisjes genieten van de
geuren en kleuren van het bos.
Het 4de leerjaar trekt in de voormiddag met de fiets naar de bossen van
Schaluinen.

Vrijdag
15/10
lj 5 en 6

Wieltjesdag
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar mogen rolschaatsen, skeelers
of stepjes meebrengen om tijdens de speeltijden naar hartenlust te bewegen. Fietsen en gocarts zijn niet toegelaten.

Vieren van het begin van het schooljaar
De kleuters van de 2de en 3de kleuterklassen en de eersteklassers vieren deze voormiddag het begin van het schooljaar.
09.00 u: Eucharistieviering voor de leerjaren 2 tot en met 6 in de SintRemigiuskerk. Welkom aan al diegenen die samen met ons willen vieren !
namiddag
1A + 1B

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

3A + 3B
5A + 5B

Naar het bos
Vandaag is het nog de beurt aan de jongens en meisjes van het 3de
leerjaar om een boswandeling te maken. Zij trekken naar het bos achter
de Ezelshoeve.
De leerlingen van het 5de leerjaar maken een boswandeling in het Beekdal van het Merkske.
Lekker genieten iedereen!

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.

Maandag
27/06/22

Proclamatie 6de klassers

Vanuit de
plaatselijke
verenigingen
Afterscool radio
Het nieuwe seizoen gaat van start!
Interesse? Bekijk het filmpje via deze link:
https://youtu.be/RdBx8Mx9gvc
Heel Boal bakt!
Meer info via onderstaande link:
https://cultuurcentrumbaarle.eu/evenement/baols-bakske-heel-baol-bakt-2/

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 jouw boodschap.

