Nieuwsbrief 1
Schooljaar 2018-2019
Schoolorganisatie.
De school blaast dit schooljaar 55 kaarsjes uit!
Naast de trouwe bloeiende kerselaartjes verwelkomen we heel wat
nieuwe gezichtjes. We zullen er dan ook samen voor zorgen dat het een
swingend, leerrijk en boeiend schooljaar wordt !
Naast onze trouwe personeelsleden verwelkomen we ook ;Sarah (
naschoolse opvang en administratie) , Juf Laurien (ondersteuning) ,
Meester Sander (turnen kleuters, L1 en L2 en zwemmen in L6 en
fietsproject) en Juf Jasmine (Nietconfessionele zedenleer) in ons team.
Niemand minder dan Eva werd ter
gelegenheid van het feest van de
Vlaamse Gemeenschap , als jarenlang
vrijwilligster in onze school en
naschoolse opvang , door de
burgemeester en schepenen in de
bloemetjes gezet. Dank u Eva voor
je jarenlange, trouwe inzet voor alle Bloeiende Kerselaartjes !

Praktisch
We verwijzen jullie graag naar onze schoolwebsite, die naast alle
praktische en pedagogische info over de school ook linken biedt naar
ons smartschoolplatform en alle kleuterklasblogs.
www.debloeiendekerselaar.be
Belangrijke e-mailadressen:
Secretariaat: bs.watermaal-bosvoorde.sec@g-o.be
Zorgcoördinator: katleenwauters@gmail.be
Directie: kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be

Eerste afspraken schooljaar 2018-2019
Vroege vogels! Iedereen op tijd op school! Actie van 10 tot en met 14
september 2018 was één groot succes!
Tijdens het mobiliteitsproject Naar school zonder auto! Van 16 tot 22
september 2018 met “Strapdag” op vrijdag 21 september 2018
verwelkomden we met heel de school Triatleet Pieter Heemeryck

Op de dag van de sportclub, woensdag 19 september 2018 kregen de
leerlingen tijdens de themaspeeltijd de kans hun geliefde sport uit te
leggen aan medeleerlingen.
Iedereen welkom op het ouderpraatcafé op
woensdag 3 oktober van 8U15 tot 9U in de
kleuterzaal.
Ouderraadvergadering: donderdag 4 oktober
om 20U.
Scholenveldloop te Oudergem donderdag 4 oktober 2018.
Boekenbeurs op school: vrijdag 12 oktober 2018 van 15U15 tot 19U.

Mosselfeest:vrijdag 12 oktober 2018 van 17u30 tot 21u

Inschrijvingsbeleid 2018/2019.
Kleuters en leerlingen die in onze school zijn ingeschreven hoeven zich
niet opnieuw aan te melden of in te schrijven!
Op woensdag 10 oktober en 12 december organiseren we telkens om
8U45 een info-en kennismakingsmoment voor nieuwe ouders (kindjes
geboren in 2017.)
BROERS EN ZUSSEN dienen zich
RECHTSTREEKS in de school van 5
NOVEMBER tot 16 NOVEMBER IN TE
SCHRIJVEN.
Voor de aanmeldingsperiode voor de andere
kinderen wachten we nog op richtlijnen van de
Vlaamse regering.

Sportieve brede school.

INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot 16U30 (
2e+3e graad) START 5 Oktober 2018
Naam: ................................... .................................. klas : ..........
Tel : ....................................... gsm : ...................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de Sportsnack en betaal
hierbij €20 extra .
Handtekening ouders

Individuele oudercontacten schooljaar 2018-2019
Donderdag 25 oktober 2018
Donderdag 21 maart 2019
Donderdag 26 juni 2019

Feesten schooljaar 2018-2019
Mosselfeest/ Boekenbeurs: Vrijdag 12 oktober 2018
Carnavalsfeest Vrijdag 22 februari 2019
Schoolfeest Zondag 26 mei 2019

Geïntegreerde werkperiode Mergelklassen L5 en L6
Van maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni 2019 te Voeren.

Vakantiedagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie Van maandag 29 oktober tot zondag 4 november ‘18
Pedagogische studiedag Maandag 26 november 2018
Kerstvakantie Van maandag 24 december tot zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie Van maandag 4 maart tot zondag 10 maart 2019
Paasvakantie Van maandag 8 april tot maandag 22 april 2019
Feest van de arbeid Woensdag 1 mei 2019
Pedagogische studiedag: Woensdag 15 mei 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 29 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Brugdag Vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag Maandag 10 juni 2019
Facultatieve verlofdag Dinsdag 11 juni 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 12 juni 2019
Laatste schooldag Vrijdag 28 juni 2019 tot 12U20

