Nieuwsbrief 1
Schooljaar 2020-2021
Schoolorganisatie.
Naast de trouwe bloeiende kerselaartjes verwelkomen we heel wat
nieuwe gezichtjes. We zullen er dan ook samen voor zorgen dat het een
leerrijk en boeiend schooljaar wordt !
Naast onze trouwe personeelsleden verwelkomen we ook ;Juf Sarah
(kleuterjuf K1A) Juf Nele (ondersteunende juf K3 en lagere )Juf Elien (
klasjuf L2), Juf Ellen (klasjuf L3) ,Juf Louise en Juf Freija(Juffen
NCZ)
We hebben ook het heuglijke nieuws dat meester Sander , de
trotse papa is geworden van een flinke dochter en wensen de
trotse ouders veel liefdevolle momenten toe
Proficiat!

Smartschool: Reeds 95,5% van onze
ouders is actief! Waarvoor dank !
Het is onze betrachting om deze milieu-vriendelijke communicatievorm
optimaal te benutten en de overbodige papieren communicatie in te
perken. Bent u bij de 4,5% 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 de bestaande klasblogs.
www.debloeiendekerselaar.be
Belangrijke e-mailadressen:
Secretariaat: secretariaat@debloeiendekerselaar.be
Zorgcoördinator: zorg@debloeiendekerselaar.be
Directie: kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be

Eerste afspraken schooljaar 2020-2021
Vroege vogels! Iedereen op tijd op school! De actie
kende een enorm succes Op vrijdag 11/09
was 99,5 % van onze kinderen op tijd op school !
Proficiat mama’s en papa’s ! Doe zo verder 
Mobiliteitsproject Naar school zonder auto! Van
14 tot 18 september 2020 met “Strapdag” op
vrijdag 18 september 2020
Samen het coronavirus voorkomen! Dank om ook
thuis verder in te zetten om het verspreiden van
het virus te voorkomen.

De ouderraad zal gezien de coronamaatregelen, alvast een eerste keer
buiten de school vergaderen om hun werking voor 2020-2021 te
bespreken en ze af te stemmen op de coronamaatregelen.

Graag willen we jullie, ouders feliciteren en danken omdat jullie :
Jullie mondmasker zeer goed en consequent dragen.

Jullie snel afscheid nemen aan de poort.
Jullie kinderen niet langer dan nodig in de naschoolse opvang laten.

Jullie het circulatieplan bij het ophalen van de kinderen zeer goed opvolgen.
Jullie de smartschoolberichten goed nalezen .

Jullie kinderen een gezond lunchpakket meegeven.

Jullie kinderen een herbruikbare drinkbus meegeven.

Jullie kinderen fruit meegeven als tienuurtje.

Onze leerrijke acties ondersteunen.
Jullie van jullie kinderen mee gezonde, milieubewuste respectvolle
burgers maken
1000x Dank ,
Vanwege het voltallig team en de directie van De Bloeiende kerselaar

Vakantiedagen schooljaar 2020-2021

Hervatten van de lessen

Dinsdag 1 september 2020

Pedagogische studiedag

Vrijdag 30 oktober 2020 (Opvang van 7u30 tot 16u)

Herfstvakantie

Van maandag 2 november tot zondag 8 november 2020

Wapenstilstand

Woensdag 11 november 2020

Kerstvakantie

Van maandag 21 december tot zondag 3 januari 2021

Pedagogische studiedag

Woensdag 20 januari 2021 ( opvang van 7u30 tot 16u)

Krokusvakantie

Van maandag 15 februari tot zondag 21 februari 2021

Paasvakantie

Van maandag 5 april tot zondag 18 april 2021

Facultatieve verlofdag

Woensdag 12 mei 2021 (opvang van 7u30 tot 16u)

Hemelvaartdag

Donderdag 13 mei 2021

Brugdag

Vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag

Maandag 24 mei 2021

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 25 mei 2021

Facultatieve verlofdag

Woensdag 26 mei 2021 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 29 juni 2021

GEEN school

Woensdag 30 juni 2021

