Nieuwsbrief 1
Algemene infoavond voor alle ouders van K1B,K2,K3 en L2 tot en
met L6 op maandag 5 september om 18U;WEES ERBIJ!
Alle dagen op tijd naar school:
Het is voor uw kind belangrijk elke dag tijdig aanwezig te zijn op school,
om de schooldag rustig te kunnen starten zijn de kinderen best om 8U30 op
school. Om 8U45 gaat de bel ! Wie te laat komt stoort de les/activiteit !
Vanaf maandag 5 september nemen zowel kleuters als leerlingen opnieuw
afscheid aan de schoolpoort.
Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking!
We verwelkomen een aantal nieuwe personeelsleden, en
stellen ze u graag voor:
Juf Griet in K2, Juf Winke in L5A , Juf Marijke op
vrijdag in L6 en maandag en dinsdag als taalondersteunende juf en Meester
Xavier als ocb-ondersteuner .
We wensen hen en alle vertrouwde collega’s net als, onze bloeiende
kerselaartjes veel succes toe!
Het zorgteam bestaat uit Juf Eve, zorgcoördinator, Juf Christine
taalcoördinator , Meester Xavier, ocb-ondersteuner .
Mobiliteitsbeleid: Verkeersproject:
De Europese Mobiliteitsweek (en autoloze schooldag op vrijdag 16
september 2016) vindt dit schooljaar plaats
van 16 tot 23 september! De
bereikbaarheidsfiche van de school kun je
raadplegen in het mobiliteitsbord aan de
fietsenstalling.

Aanvragen busophaaldienst mogelijk tot en met 27 september voor wie in
Watermaal-Bosvoorde woont!
Wie gebruik wenst te maken van de busophaaldienst, bezorgt onderstaande
aanvraag ten laatste 27 september 2016 terug .
Houd er evenwel rekening mee dat de ophaaldienst ‘s ochtends start om 7U50
en eindigt om 8U30 en ’s avonds van 15u20 tot 16u.
De rit verloopt volgens een vast traject dat begin oktober wordt vastgelegd.
Houd er evenwel rekening mee dat niet alle aanvragen mogelijk zijn.
Aanvraag voor de busophaaldienst ’s ochtends en/of ’s avonds (schrappen
wat niet past)
Naam kind( eren):------------------------------------------------------------------Klas(sen):------------------------------Ophaaladres in Watermaal-Bosvoorde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij kijken uw aanvraag zo spoedig mogelijk na en laten u weten of we uw
aanvraag kunnen realiseren.
Veiligheidsbeleid:Actie Boekentas
Gedurende de hele maand september voert de
verkeerspolitie extra controles uit aan de ingang
van de school, ter bevordering van de
verkeersveiligheid. We roepen dan ook iedereen
op de verkeersregels te respecteren ; snelheid
te matigen en niet voor in- en uitgangen te
parkeren!
Gezondheidsbeleid: Beweging
Woensdag 14 september : Dag van de sportclub! Iedereen verkleed naar
school! Donderdag 6 oktober 2016, nemen alle leerlingen van de lagere
school deel aan de scholenveldloop te Oudergem! We hopen ook dit
schooljaar de wisselbeker in ontvangst te mogen nemen !

Via de Sportsnack kunnen de leerlingen genieten van
heel wat sportaanbod op woensdag en vrijdag na
schooltijd vanaf oktober .
Om te kunnen deelnemen aan de naschoolse
sportactiviteiten is inschrijven verplicht. Een
overzicht van de activiteiten hangt weldra in het infobord.
Inschrijvingsstrook vind je onderaan deze nieuwsbrief.
Gezondheidsbeleid: Hygiëne
Indien er een luizenbesmetting is in de klas van uw kind, dan zal
er een luizensticker in de klasagenda of het heen-en
weerschriftje van alle kinderen uit die klas gekleefd worden. De
sticker dient om ALLE ouders op de hoogte te brengen dat er luizen in de klas
zijn, NIET om aan te geven dat uw kind luizen heeft. Indien dit het geval zou
zijn , brengen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte. Op de sticker bevindt
zich een hokje . Het is de bedoeling dat u het hokje pas aanvinkt, als u
het hoofd van uw kind gecontroleerd, en indien nodig , behandeld heeft.
Vakantiedagen 2016-2017:
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Paasvakantie
Feest van de arbeid
Facultatieve verlofdag
Hemelvaartsdag
Brugdag
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag
Facultatieve verlofdag
Laatste schooldag

Woensdag 28 september 2016
Van maandag 31 oktober tot zondag 6 november 2016
Vrijdag, 11 november 2016
Woensdag , 21 december 2016
Van maandag 26 december tot zondag 8 januari 2017
Van maandag 27 februari tot zondag 5 maart 2017
Woensdag , 22 maart 2017
Van maandag 3 april tot maandag 17 april 2017
Maandag 1 mei 2017
Woensdag 24 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017
Maandag 05 juni 2017
Dinsdag 07 juni 2017
Woensdag 08 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017 tot 12U20

1.Nieuwe website: Algemene schoolinfo:Traditiegetrouw, bezorg ik u,
ouders, een nieuwsbrief, waarin u de laatste nieuwtjes kan terugvinden. Deze
nieuwsbrieven en de schoolbrochure, vol nuttige informatie, kan u ook steeds
op onze nieuwe website raadplegen.
ADRES: www.debloeiendekerselaar.be
Het infobord aan de schoolingang biedt eveneens
heel wat nieuwtjes:

2.Brede school:
De Academie van Woord en muziek van Etterbeek is gevestigd op ons
domein. De lessen gaan door op dinsdag en donderdag na schooltijd in onze
containerklassen.
Inlichtingen en inschrijvingen: Tel: 02 7335965 Fax: 02 7333945
E-mail: ma.etterbeek@skynet.be
3.Brede school: Naschoolse opvang Gibbon:Sportsnack.
INSCHRIJVINGSSTROOK : SPORTSNACK dankzij VGC-subsidie.
Naam kind: ---------------------------------------------Klas:------Schrijft zich in voor de wekelijkse naschoolse sportles op:
0 WOENSDAG VAN 13U TOT 14U (enkel voor kleuters)
0 WOENSDAG VAN 13U TOT 14U ( enkel voor de leerlingen van L4/L5/L6)
0 WOENSDAG VAN 14U TOT 15U ( enkel voor de leerlingen van L1/L2/L3)
0 VRIJDAG VAN 15U30 TOT 16U30 ( enkel voor de leerlingen)
Handtekening ouder,

