Nieuwsbrief
basisschool de Vlinderboom
___________________________________________________________________________
26 september
28 september
29 september
3-14 oktober

Start kinderzegelactie
Mijnheer Robert jarig
Juffrouw Pleun jarig
Kinderboekenweek

___________________________________________________________________________
af. De juffen gaan dan voorlezen, maar niet
in hun eigen klas.

S

port na school

Blok 1 van sport na school was in een
mum van tijd vol! Wat een overweldigend
enthousiasme voor deze sportieve activiteit,
heel fijn. Op 23 oktober gaan
we van start. De kinderen
die deel kunnen nemen
hebben inmiddels een briefje
meegekregen.

Verder is er op deze vrijdag ook een
“Kleedjesmarkt” voor
Vlinderboomkinderen van groep 5 t/m 8.
van 13.45 uur - 14.45 uur in de speelzaal.
Hiervoor krijgen de betreffende klassen nog
een brief mee naar huis met meer
informatie.
We wensen iedereen veel leesplezier.

B

randoefening/Ontruimingsoefening

D

ata Vormsel en Eerste Communie

Vormsel 30 november 2018.
Eerste Communie 2019:
Zondag 19 mei 2019 in Dongen om 10.30
uur. Zondag 26 mei 2019 in Rijen om
10.00 uur. En zondag 2 juni 2019 in
Molenschot om 10.00 uur, als hiervoor
genoeg aanmeldingen zijn.
Namens de Eerste Communiewerkgroep en
de parochie Dongen Rijen

K

inderboekenweek

Wij openen de Kinderboekenweek op
woensdag 3 oktober samen de kinderen in
de speelzaal. In deze periode wordt in elke
klas extra aandacht besteed aan lezen en
boeken. Op vrijdag 12 oktober sluiten we
Kinderboekenweek op een speciale manier

Deze week hebben
wij op een voor
aangekondigd
moment (dag en
tijd)de jaarlijkse
ontruimingsoefening
gehouden.
Binnenkort doen wij
dit nog twee keer over; waarbij dan alleen
de dag bekend is en daarna voor de
herfstvakantie op een totaal onverwacht
moment. De eerste
ronde verliep prima.
Iedereen was binnen
1.15 minuut buiten.
Laten we wel hopen
dat een
noodgedwongen
ontruiming ons bespaard zal blijven.
Bijlage:

-

Kinderzwerfboek
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