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Komkommer, sinaasappel en
Elstar appel staan op het
menu volgende week! Smullen!

P

almpasenviering met de kleuters

Op donderdag 22 maart gaan de
kleuters van de Vlinderboom naar
de Laurentiuskerk om Palmpasen
te vieren. We vertrekken om 9.00
uur . De viering begint om half 10 en
duurt ongeveer een half uur.
Iedereen is van harte welkom om de
viering mee te maken.
Het zou fijn zijn wanneer er veel ouders,
opa’s en oma’s met ons meelopen naar de
kerk en weer terug.
Vanaf half 9 staat er voor de mensen die
mee willen lopen een kopje koffie of thee
klaar in de teamkamer.

T

elefonische bereikbaarheid.

Helaas is de afgelopen week de
Vlinderboom bij regelmaat telefonisch niet
bereikbaar geweest. Heel vervelend
allemaal.
Mocht u geen aansluiting krijgen, stuurt u
gerust een mailbericht. Wij nemen indien
noodzakelijk met u contact op. Voor
ziekmeldingen kan dit ook in dat geval
rechtstreeks met de leerkracht van die dag.

Deze week bezochten de kleuters de
kinderboerderij in Oosterhout.
Woensdag ging
groep 1/2B en zij
hadden het
zonnetje mee.
Vrijdag was groep
1/2A aan de beurt
met een stuk minder vrolijk weer.
Dat mocht echter de pret niet drukken. Het
werden beide leuke en leerzame ochtenden.

O

verblijven

Dagelijks ontvangen wij veel e-mail met
betrekking tot aan- en afmelden voor het
overblijven. Prima ; we zijn dan op de
hoogte. Wij zien alle e-mail en uiteraard
kan er overgebleven worden. In het kader
van tijdbesparing reageren we niet
standaard op deze berichten.
Elk kind dat nieuw op school komt krijgt
van ons een informatiepakketje waarin
staat hoe het zit met de afspraken tijdens
het overblijven, de betaling etc. Bent u dat
kwijt geraakt, loop dan even binnen bij
Crista/Administratie. Of stuur een e-mail
naar cristajoosten@vlinderboom.nl.
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Heeft u andere berichten m.b.t. het
overblijven, dan kan ook dit adres
gehanteerd worden.

Prettig Weekend!
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