Nieuwsbrief 1
Schooljaar 2019-2020
Schoolorganisatie.
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 ;Juf Fenna (
onderwijzeres L2) , Juf Astrid (onderwijzeres L6) ,Juf Marianne
(leerkracht Katholieke Godsdienst) en Meester Loïc (Toezichter
naschoolse opvang) in ons team.

Smartschool: Reeds 87% van onze ouders is actief!
Waarvoor dank ! Het is onze
betrachting om deze milieuvriendelijke communicatievorm vanaf 1
oktober optimaal te benutten en de
overbodige papieren communicatie in te
perken. Bent u bij de 13% log dan snel
in met uw persoonlijke gebruikersnaam
en wachtwoord, zo blijft u steeds op de hoogte van onze nieuwsbrieven,
de klasbrieven en acties. Naast de berichtgeving kan u er ook de
rapporten van uw lagere schoolkinderen raadplegen.

Praktisch
Neem zeker een kijkje op onze schoolwebsite, die naast alle praktische
en pedagogische info over de school ook linken biedt naar ons
smartschoolplatform en alle klasblogs.
www.debloeiendekerselaar.be
Belangrijke e-mailadressen:
Secretariaat: secretariaat@debloeiendekerselaar.be
Zorgcoördinator: katleenwauters@gmail.be
Directie: kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be

Eerste afspraken
schooljaar 2019-2020
Vroege vogels! Iedereen op tijd
op school! Actie van 16 tot en met
22 september 2019!
Tijdens het mobiliteitsproject Naar school zonder auto! Van 16 tot 22
september 2019 met “Strapdag” op vrijdag 20 september 2019.

Op de dag van de sportclub, woensdag 18 september
2019 krijgen de leerlingen tijdens de themaspeeltijd de kans hun geliefde
sport uit te leggen aan medeleerlingen.
Iedereen welkom op het ouderpraatcafé op
woensdag 18 september van 8U15 tot 9U op de
kleuterspeelplaats.
Ouderraadvergadering: donderdag 3 oktober
om 20U.
Scholenveldloop te Oudergem donderdag 3 oktober 2019.

Vriendenkring
Iedereen van harte welkom op ons groot Mosselfeest
vrijdag 11 oktober 2019 van 17U30 tot 21U doorlopend.
DESSERTENBUFFET door ouders.
Gezien een mosselfestijn heel wat voorbereiding vraagt en wij niet met
onnodige resten (=kosten) willen blijven zitten, is
vooraf bestellen noodzakelijk.

Indien u langskomt, bezorg dan het strookje ingevuld met gepast geld in
een omslag aan de juf/meester van uw kind uiterlijk maandag 7
oktober 2019 ,zodat wij met uw bestelling kunnen rekening houden.
Bestelling mosselfestijn
Naam:_________________________________
Mosselen (volwassenen)
20 euro X ____= _____euro
Mosselen (kind)
10 euro X ____= _____euro
Balletjes tomatensaus (volw.) 12 euro X ____= _____euro
Balletjes tomatensaus (kind) 8 euro X ____= _____euro
TOTAAL
_____euro
-----------------------------------------------------

Sportieve brede school.
INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot 16U30 L1
tot en met L6 START 20 september 2019
Naam: ................................... .................................. klas : ..........
Tel : ....................................... gsm : ...................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de Sportsnack en betaal
hierbij €20 in omslag extra .
Handtekening ouders

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020
Pedagogische studiedag

Vrijdag 25 oktober 2019 (opvang tot 16u)

Herfstvakantie

Van maandag 28 oktober tot zondag 3 november
2019

Wapenstilstand

Maandag 11 november 2019

Kerstvakantie
Pedagogische Studiedag

Van maandag 23 december tot zondag 5 januari
2020
Woensdag 12 februari 2020 (opvang tot 16u)

Krokusvakantie

Van maandag 24 februari tot zondag 1 maart 2020

Paasvakantie

Van maandag 6 april tot zondag 19 april 2020

Feest van de arbeid

Vrijdag 1 mei 2020

Facultatieve verlofdag

Woensdag 20 mei 2020 (opvang tot 16u)

Hemelvaartsdag

Donderdag 21 mei 2020

Brugdag

Vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag

Maandag 1 juni 2020

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 2 juni 2020

Facultatieve verlofdag

Woensdag 3 juni 2020 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni 2020 tot 12U20 ( opvang tot 16u)

Individuele oudercontacten schooljaar 2019-2020
Donderdag 14 november 2019
Donderdag 20 februari 2020
Maandag 29 juni 2020

Feesten schooljaar 2019-2020
Mosselfeest Vrijdag 11 oktober 2019
Boekenbeurs donderdag 14 november 2019
Kerstmarkt Vrijdag 13 december 2019
Carnavalsfeest Vrijdag 14 februari 2020
Schoolfeest Zondag 17 mei 2020

