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Jaarthema

Einde kledinginzameling
Nog tot en met woensdag 20/10 mag je in een gesloten zak allerlei kleding, maar ook bedlinnen, huishoudtextiel, schoenen, riemen, handtassen en andere lederwaren plaatsen in de fietsenstalling het dichtst bij de
Parallelweg.
Wat mag niet? Natte kleding, erg vuil textiel, kussens en beddengoed.
Alvast heel erg bedank voor uw medewerking!

Weekkalender
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

woensdag
20/10
Instappers en
hun ouders/
verzorgers

Kijkuur
Op de eerste dag na de herfstvakantie mogen weer 2,5-jarige kleuters
instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die onlangs de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden bereikten of deze leeftijd op de eerste dag na de herfstvakantie zullen bereikt hebben, nodigen we daarom uit om, om 9 u.,
samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas van
juf Maïthé en in de klas van juf Caroline/juf Karlien die de jongste kleutertjes onder hun hoede hebben. Vanaf maandag 8 november zijn deze
kinderen zeer welkom in onze school. Wij verwachten wel dat kleuters
die naar school komen zindelijk zijn.

Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken met de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving: KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de
ouder(s) waarin het kind vermeld staat.
6A+6B

Uitstap naar de Moskee
De leerlingen van het 6de leerjaar bezoeken moskee Arrahmaan in Turnhout.

5A +5B

Vaccinaties
De leerlingen van het vijfde leerjaar die de herhalingsinenting voor mazelen, bof en rubella via de school wensen te krijgen, worden door de
schoolarts ingeënt.

Vrijdag
22/10

Wieltjesdag
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar mogen rolschaatsen, skeelers
of stepjes meebrengen om tijdens de speeltijden naar hartenlust te bewegen. Fietsen en gocarts zijn niet toegelaten.

voormiddag
lj 3 en 4

Instrumenten uitproberen
De dirigent van de Baarlese Harmonie Sint-Remigius dompelde de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar al eerder onder in de boeiende wereld
van verschillende instrumentengroepen. Als kers op de taart mogen
deze kinderen vandaag heel wat instrumenten echt uitproberen! Music
maestro!

namiddag
3A + 3B

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

Alvast
noteren
Vrijdag
29/10

Maandag
1/11 t.e.m.
vrijdag 5/11

Donderdag
11/11

Vrijdag
12/11

Grootoudersfeest
Onze kleuters treden tweemaal op voor hun grootouders in de aula van
Cultuurcentrum Baarle: om 9.30 u. en om 13.30 u.

Herfstvakantie

Wapenstilstand
Voor al onze kinderen betekent dit een dagje vrijaf.

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

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 jouw boodschap.

