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Jaarthema

Denken jullie nog aan de schoolfoto’s?
De bestelling en betaling van de schoolfoto’s verloopt via de webshop
van de fotograaf. Op donderdag 30/09 kreeg elk kind een inlogkaartje
met 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 nog tot en met 16 november 2021 bestellen.

Bedankt!

Kledinginzameling
Er werden weer heel wat zakken met kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen, schoenen, riemen, handtassen en andere lederwaren ingezameld. Vol spanning wachten we op de opbrengst…
Onze volgende inzamelperiode loopt van woensdag 27 april 2022 tot en
met woensdag 4 mei 2022.

Weekkalender
woensdag
27/10
leesouders

Opstartvergadering leesfeest
Om 8.40 u. zijn alle lees(groot)ouders van harte welkom in de refter van
onze school.

donderdag
28/10

Schoolrekening
Vandaag ontvang je de schoolrekening via mail (of per brief).
Dank je wel om deze binnen 14 dagen te betalen

namiddag
K2B

Vrijdag
29/10
lj 3+4

Baols Bakske
Onder het thema ‘Jong en ouder verbinden’ organiseert Dorpsteam
Baarle-Nassau in het Cultuurcentrum Baarle Baols Bakske. Inwoners van
Baarle kunnen samen met de kleuters van juf Nicole cakejes versieren
en daarna lekker opeten.
Dat wordt gezellig smullen!

Wieltjesdag
De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar mogen rolschaatsen, skeelers
of stepjes meebrengen om tijdens de speeltijden naar hartenlust te bewegen. Fietsen en gocarts zijn niet toegelaten.

Grootoudersfeest
Onze kleuters treden tweemaal op voor hun grootouders in de aula van
Cultuurcentrum Baarle: om 9.30 u. en om 13.30 u.
Veel plezier iedereen!
namiddag
2A + 2B

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

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

Donderdag
11/11

Herfstvakantie

Wapenstilstand
Voor al onze kinderen betekent dit een dagje vrijaf.
Let op: vrijdag 12/11 is het een gewone schooldag.

Vrijdag
12/11

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.

