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Kalender februari - maart
31 januari
1 februari
8 en 11 februari
15 februari
13 februari
18 en 21 februari
1 maart
4 t/m 8 maart
15 maart
18 – 22 maart

Voorstelling “De vliegende koe” groepen 7 Voorste Vennen Drunen
Einde Citoweken
Studiedag. Kinderen vrij
Rapporten gaan mee
Kleuter- peuter en poppenbureau i.s.m. Beertje Boog, Bellefleur
10 minuten voortgangsgesprekken
Carnaval op school
Carnavalsvakantie
Pannenkoekendag door groep 8
Week van de Lentekriebels

Jarigen
Jarig in februari
Zoë Schook
Jayden Kuiper
Jordi Bloks
Roan van Wanrooij
Anouar Ikan
Ruben Head

Lana Stokkermans
Jasmijn de Hart
Kees van den Berg
Daimon Damen
Kuba Lapinski
Naomi de Ling

Sev Hombergen
Thomas de Hart
Nomi van Koolwijk
Nikee van der Loo
Jim Geerken
Lars Jansen

Wij wensen deze jarigen een fijne dag toe!

Verkeersregelaars gezocht
Voor de carnavalsoptocht van 1 maart zijn we nog op zoek naar een aantal gecertificeerde
verkeersregelaars. Misschien kent u iemand in uw omgeving, die dat mag, kan en wil doen.
Wilt nog voor vrijdag 1 februari de namen doorgeven (johan.de.wilt@scalascholen.nl) zodat
wij met deze vrijwilligers contact kunnen opnemen.

Carnavalsoptocht
Op 1 maart vieren wij op school carnaval. Daar hoort natuurlijk weer onze geweldige optocht
bij. Het thema is net als bij de grote Vlijmense optocht “Dè fleurt oe op”. Wil je weer
meedoen? Meld je dan voor 15 februari aan bij meneer Johan of mail hem.
(johan.de.wilt@scalascholen.nl) Vermeld dan ook of je individueel /als loopgroep / als een
wagen meedoet. Laat ook weten of je en wat voor muziek je meebrengt.

Vakanties schooljaar 2019 - 2020
Herfstvakantie maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 janauri 2019
Carnavalsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
2e paasdag; maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 20220
2e pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: start op maandag 13 juli 2020
De planning van de studiedagen van schooljaar 2019-2020 volgt nog.
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Zorg-(groot)ouders gezocht
De kleuterbouw zoekt, voor de afsluiting van het thema Gezondheid, (groot)ouders die in de
zorg werken of gewerkt hebben. We willen namelijk op woensdag 13 februari met alle
peuters van Bellefleur en Beertje Boog samen met de kleuters een hele ochtend
"consultatiebureautje en poppendoktertje" spelen.
De vraag is dus: Wie wil groepjes kinderen helpen met een ogentest, een orentest, poppen
verbinden, wegen, meten, fruitsalade maken en eten, een blindencircuitje, sportspelletjes
doen, een rolstoelcircuitje etc. Ook als u geen kind meer in de kleuterbouw heeft, bent u van
harte welkom om te komen helpen. Niet aarzelen, gewoon doen, het wordt weer
een gezellige ochtend!
Aanmelden kan naam op de lijst op het prikbord op de gang te schrijven.

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang van de school staan drie doorzichtige bakken met de gevonden voorwerpen.
Deze variëren van kleding tot boterhambakjes en parapluutjes.
Mocht u iets misschien, kom dan gerust even kijken. Er zitten waardevolle spullen zoals
jassen gymschoenen etc. bij.

Voorjaarsmarkt
De voorjaarsmarkt staat in de jaarkalender op donderdag 23 mei a.s. ingepland. Wegens
organisatorische omstandigheden wordt de verplaatst naar donderdag 16 mei a.s. van
17.30u – 20.30u. Groepen of verenigingen, die zich op die dag met bijv. een kraam willen
presenteren, kunnen al contact opnemen met meneer Ton.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse Vlijmen vindt dit jaar plaats van dinsdag 4
juni t/m vrijdag 7 juni.
Door problemen met onze FB pagina’s is een nieuwe
Facebookpagina aangemaakt. Deze is te vinden onder de naam:
Vlijmense Avondvierdaagse.
De foto is het kenmerk. De oude zijn dus niet meer in gebruik.

.

Verder nog ……

Samenloop in Haarsteeg
Samen Gezelligheid Inloop Vraag en aanbod
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Door een aantal inwoners van de Gemeente Heusden is het idee ontstaan voor een plek
waar je samen kunt inlopen en onder het genot van een bakje koffie, thee en een gezellig
gesprek kunt ontdekken wat je voor elkaar kunt betekenen. Hoe je elkaar zou kunnen
helpen. Een soort ruilplek voor diensten/ gunsten/ en waar nodig kun je ook eventueel nog
goede spullen aanbieden via een prikbord kaartje. Met ondersteuning van en in
samenwerking met Reinier van Arkel/ Contour de Twern/ Bijeen gaan we hiermee starten op
de donderdagmiddag van 1 tot 4 uur bij Woongroep Haarsteeg aan de Haarsteegsestraat 11
in Haarsteeg. We ontvangen u graag!
Voor vragen neem contact op via 0682490420 of 0622760634
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