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17 december
20 december

Schoolschaatsen 6-7 en 8
Kerstviering

17.00 – 19.00

___________________________________________________________________________
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Volgende week waspeen,
banaan en pomelo op het
menu!

In de kerstvakantie wordt er voor de
groepen 7 en 8 op 4 januari een toernooi
georganiseerd in
de Salamander.
Uit elk leerjaar
nemen daar twee
teams van de
Vlinderboom aan
deel.
Zin om straks te
gaan kijken? Dat
kan natuurlijk. Elke aanmoediging is
meegenomen.
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ampionnenoptocht

Op donderdagavond 20 december lopen we
met de hele school tijdens de kerstviering
een lampionnenoptocht. De optocht begint
om 18.15 uur. De route is als volgt:

aalvoetbaltoernooi

Vanuit hoofdingang, Hortensiastraat,
Dahliastraat, Anjerstraat, Rembrandtplein,
Tooropstraat, Rembrandtstraat,
Doormanstraat, van Speijkstraat,
Evertsenstraat, Piet Heynstraat,
Ruijterstraat, Straussstraat, Verdistraat,
kiss&ride zone. Einde optocht.
Na de optocht gaan we weer met z’n allen
terug de school in. Om 19.00 uur kunt u
uw kind ophalen in de klas.
Bij slecht weer is er alternatief programma
binnen.
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choolschaatsen

Komende maandag zijn de kinderen
uit de groepen 6-7 en 8 uitgenodigd
door de organisatie van Dongen ICE om te
komen schaatsen.
De Rabobank maakt dat mogelijk, samen
met een kleine bijdrage van de school.
Voor de kinderen een mooie (hernieuwde)
kennismaking met deze activiteit, die
mogelijk in de kerstvakantie nog een
vervolg kan krijgen.
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Nieuws uit de MR

Info vanuit de MR:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf deze week hebben we een nieuwe
rubriek aan onze nieuwsbrief toegevoegd.
Middels deze weg willen we u wat meer
informeren over de zaken die in de MR
besproken worden. Tevens zal twee weken
voorafgaand aan een vergadering ook via
deze rubriek in de nieuwsbrief
gecommuniceerd worden wanneer en hoe
laat de eerstvolgende vergadering zal
plaatsvinden. We hopen op deze manier
meer betrokkenheid bij onze ouders te
creëren.
Terugkoppeling meest recente
vergadering:
Vorige week donderdag 6 december hebben
we onze laatste vergadering gehad. Op dit
moment zijn we onder andere bezig met de
verkeersveiligheid en de
verkeersmarkeringen rondom de school.
De MR is hierover in gesprek met de
gemeente.

W

ar Child – Lege flessenactie

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Anne Bastiaansen, ik ben
een oud-leerling van de Vlinderboom.
Vandaag ben ik in de klas van uw kind
geweest om daar wat te vertellen over
stichting War Child. Eind januari ga ik
voor War Child de Kilimanjaro beklimmen,
dit is de hoogste berg van Afrika. Met het
beklimmen van deze berg wil ik zoveel
mogelijk geld proberen op te halen.
War Child helpt kinderen in
oorlogsgebieden door hen psychosociale
hulp, onderwijs en veiligheid te bieden. Dit
alles met als doel om de oorlog uit het kind
te halen, zodat de kinderen weer een
toekomst hebben.
Ik heb de klas van uw zoon/dochter
gevraagd of de kinderen mij willen helpen
om zoveel mogelijk geld op te halen. In
overleg met de Vlinderboom hebben we
besloten om een lege flessenactie te
houden. We hebben de kinderen gevraagd
om zoveel mogelijk lege flessen te
verzamelen en deze in te leveren in de klas.
Wij hopen hierbij ook op uw medewerking!
Meer informatie over de actie kunt u
vinden op mijn actiepagina namelijk:
https://www.warchild.nl/actie/naar-detop-voor-war-child
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
altijd contact opnemen met de leerkracht
van uw kind of met mij:
annebastiaansen@hotmail.com
Alvast heel veel dank voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Anne Bastiaansen

Bijlage:
- Theek5 Robot wedstrijd

Prettig Weekend!
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