Nieuwsbrief 10
Schooljaar 2020-2021
Midden augustus volgt een nieuwe coronaupdate met richtlijnen om het nieuwe
schooljaar organisatorisch veilig op te
starten. Op dat moment is er meer zicht op de evolutie van de
pandemie en de bereikte vaccinatiegraad.
Uitgangspunt is dat de start zo normaal mogelijk kan verlopen.
Zelfs zonder grote coronamaatregelen wordt schooljaar ‘21-‘22
het moment om lessen te trekken uit de coronacrisis én te
blijven inzetten op kwalitatief geïntegreerd digitaal onderwijs ,
veiligheid en hygiëne en gezonde binnenlucht.

Wij houden jullie via smartschool zeker verder op de hoogte en
wensen jullie samen met de afscheidnemende leerlingen van het
zesde leerjaar een fantastische zomervakantie toe !

Meer foto’s en tips voor de eerste schooldag op
de schoolwebsite: www.debloeiendekerselaar.be
Infomoment K1A: woensdag 30 juni ’21 om 9u
Infomoment K3 en L1: maandag 30 augustus ’21 om 16u30
Infomoment K1B,K2,L2 tot L6 donderdag 2 september ‘21 om 18u.

Boeiend einde schooljaar;
De school kleurde helemaal rood en haalde de
pers;

Citaat : Ook in Watermaal-Bosvoorde staan ze rood en trots achter de Rode Duivels!
https://regiosport.be/.../o-basisschool-de-bloeiende.../
Proficiat met het initiatief!

De kleutersportdag o.l.v. L6 en meester Sander

Boeiende doorschuifdag bij de kleuters;

Fundag voor alle kinderen;

Dankzij de tombola voor ouders werd een extra winst van
1000 euro geboekt! Waarvoor 1000X dank voor die enorme
steun ten voordele van de aankoop van de nieuwe methodes!
Met dank aan Sarah (secr.en opvang) voor de organisatie.
Heel wat sfeerbeelden van de boeiende laatste schoolmaand
zijn op de website www.debloeiendekerselaar.be terug te
vinden bij “klassen “ en “foto-album ” of op de klasblogs (oa
fundag , kleutersportdag onder begeleiding van L6,enz
…,maar ook de foto’s van de proclamatie en de afsluitende
uitstap naar zee van L5 en L6 volgende dinsdag ; Ga zeker
een kijkje nemen 

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022
Hervatten van de lessen

Woensdag 1 september 2021

Herfstvakantie

Van maandag 01 november tot zondag 7 november
2021

Pedagogische studiedag

Woensdag 10 november 2021 (opvang tot 16u)

Wapenstilstand

Donderdag 11 november 2021

Pedagogische studiedag

Vrijdag 12 november 2021

Kerstvakantie
Krokusvakantie

Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag
9 januari 2022
Van maandag 28 februari tot zondag 6 maart 2022

Paasvakantie

Van maandag 4 april tot maandag 18 april 2022

Facultatieve verlofdag

Woensdag 25 mei 2022 (opvang tot 16u)

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei 2022

Brugdag

Vrijdag 27 mei 2022

Pinkstermaandag

Maandag 6 juni 2022

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 7 juni 2022

Facultatieve verlofdag

Woensdag 8 juni 2022 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni 2022 tot 12U20 ( opvang tot 16u)

