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N

ationaal Schoolontbijt

Woensdag 8 november gaan we
weer gezellig en gezond met
elkaar ontbijten. Wij willen u
vragen om op dinsdag 7
november aan uw zoon/dochter
een beker, bord en bestek mee
te geven voorzien van een naam.
Dit jaar is een jubileum jaar
voor het Nationaal Schoolontbijt
en is de inhoud van het pakket veranderd.
U leest er meer over op:
https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakke
t Smakelijk!
(verslag Liza)

H

Iedere wedstrijd duurde 12 minuten en we
kregen 3 minuten om te wisselen, dus bij
elkaar een kwartier.
En toen we gingen spelen kregen we een
speciaal t-shirt aan met het Vlinderboom
logo erop en hadden allemaal een zwarte
korte broek aan.
We zagen er leuk uit!
Toen we klaar waren moesten we nog op de
foto.
Na het omkleden was dan die bingo.
Later kregen we te horen dat we eerste
waren geworden van meiden groep 8, maar
dat wisten wij natuurlijk al, hahaha...
We moesten we nog een keer op de foto,
maar toen met de gewonnen beker erbij!
Graag wil ik ook Vivienne en Fabienne
bedanken, die hebben ons die dag begeleid
en gecoached, was erg gezellig!
Ook leuk was dat juffrouw Lianne naar ons
kwam kijken om ons te steunen.
We hebben het erg gezellig gehad!
Groetjes Liza

andbaltoernooi

In de herfstvakantie hebben wij meegedaan
aan het school handbaltoernooi, ons team:
Anna, Chanice, Dilek, Michelle, Renske,
Tessa en ik (Liza).
We hadden het super gezellig, we moesten
tegen verschillende scholen in dongen.
We hebben van alle scholen gewonnen, we
waren onverslaanbaar dus we zijn
ongeslagen kampioen
geworden! Nu mogen we
meedoen aan het regionaal
scholentoernooi.
De supporters op de tribune
konden lootjes kopen. Voor
een latere bingo.
We hebben 4 wedstrijden
gespeeld.
Voor de wedstrijd doe je een yell, die
hadden we van te voren al bedacht.

Proficiat meiden, helemaal prima gedaan.!

V

ersierhulp gevraagd

We zoeken uw hulp op
maandagavond 20
november om de school te
versieren voor de
Sinterklaas- en de
winterperiode. Wij
beginnen die avond om
19.30 uur. Wilt u ons helpen, vult u dan
het strookje in op de brief die u volgende
week meekrijgt.
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S

chooldammen

Afgelopen woensdag
speelden 3 leerlingen van de Vlinderboom
mee in wedstrijden voor het
schooldammen. Zij veroverden een plek in
de middenmoot. Hartstikke goed toch !

O

uderbijdrage

De oudervereniging heeft in de bijlage het
verzoek tot betaling van het
jaarlijkse bedrag van €17,50
voor ouderbijdrage gedaan.
Met dit geld kunt u weer
bijdragen aan jaarlijkse
activiteiten voor de kinderen.

S

int Maarten lampionnentocht,

zaterdagavond 11 november in De Loonse
en Drunense Duinen!
Ga dit jaar met Sint Maarten niet langs de
deuren, maar langs de dieren! Met je zelf
meegebrachte lampion kun je vanaf 17.30
uur onder begeleiding van een nationaal
parkgids op pad door de Duinen. Omdat
het al laat en donker is, kun jij daar helaas
geen eten meer vinden. Wellicht weten de
dieren in de Duinen, zoals de das en het
ree dat wel…..
Aanmelding: Deelname alleen na
aanmelding en betaling van € 6,- per
persoon via de activiteitenkalender op
www.npdeloonseen
drunensedu
inen.nl.

Z

angkoor

het Dongens
Levenslied
Vind jij zingen leuk, zit
je in groep 4 / m 8 en
zou je graag in een
kinderkoor willen
optreden met kerst,
dan is hier de kans.
Het Dongens
Levenslied nodigt je uit
voor 5 repetities van
19.00 u – 20.00 u bij zalencentrum de
Viersprong. Deze vinden plaats op 16 , 23
en 30 november en 7 en 14 december. Een
heuse, ervaren dirigent geeft leiding en er
zijn meer uitvoeringen in het verschiet
waaronder die van het Nieuwjaarsconcert.
Heb je zin, meld je dan aan door het
invullen van het formulier in de bijlage.
Lever je dat deze week in?

Bijlagen:
- Nationaal Schoolontbijt info ouders
- Flyer Jeugdsauwel

Een prettig weekend
gewenst!
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