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Schooljaar 2017-2018
Schoolorganisatie.
In onze naschoolse opvang en onderhoudsteam verwelkomen we
Fatima . Zij verzekert mee het voor- en naschoolse toezicht op
maandagochtend, elke middag en tijdens de huiswerkstudie.

Infomoment :Veilig thuis voor L1
Vrijdag, 13 oktober 2017 om 18u geeft juf Katleen, de ouders van
L1 meer info rond de materialen en het gebruik van Veilig thuis.

Vriendenkring.
Groot Mosselfeest vrijdag 13
oktober 2017 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.
---------------------------------------------Ouder van
__________________________wenst volgend dessert te
voorzien tijdens het feest:
0 cake/taart

0_______________________

------------------------------------------------Indien u langskomt, bezorg dan het strookje aan de achterzijde,
ingevuld met gepast geld in een omslag aan de juf/meester van
uw kind uiterlijk woensdag 11 oktober 2017 ,zodat wij met uw
bestelling kunnen rekening houden.
Laatste bestelling mosselfestijn mogelijk zie keerzijde

Naam:_________________________________
Mosselen (volwassenen)
19 euro X ____= _____euro
Mosselen (kind)
10 euro X ____= _____euro
Balletjes tomatensaus (volw.) 11 euro X ____= _____euro
Balletjes tomatensaus (kind) 7 euro X ____= _____euro
TOTAAL

_____euro

Sportbeleid/Gezondheidsbeleid
Scholenveldloop: We zijn uitermate trots op al onze
deelnemende leerlingen. Ondanks de 7 behaalde medailles,
hebben we de wisselbeker net niet gehaald tijdens de
scholenveldloop van 5 oktober. Toch heeft iedereen volop genoten
van de gezamenlijke deelname aan deze sportieve wedstrijd!
PROFICIAT AAN AL ONZE SPORTIEVELINGEN! Meer
sfeerbeelden bij de foto’s op www.debloeiendekerselaar.be

GeZONtijd: Als school nemen we dit schooljaar actief deel aan
de actie geZONtijd : We investeren om onze leerlingen elke dag
minstens één kwartier bewegingskans te geven en registreren op

het digitaal platform Bewegen naar de zon. Zo slagen we er samen
met alle andere scholen in om tijdens 1 schooljaar de afstand tot
de zon af te leggen. Dat is zo’n 150 miljoen kilometer.

Ouderraad
De ouderraad slaagde er tijdens haar eerste vergadering al in om
een planning van activiteiten te realiseren tijdens het eerste
trimester.
Halloweenwandeling: vrijdag 27 oktober 2017
Praatcafé: woensdag 22 november 2017 VAN 8u tot 9u.
Voorleesdag : woensdag 22 november 2017 vanaf 8U45.
Kerstmarkt: vrijdag 8 december 2017 vanaf 15u.
Daarnaast buigt zij zich tijdens haar vergaderingen eveneens
over het participeren bij het fietsproject en de
afvalvermindering.

Inschrijvingsbeleid.
Op woensdag 15 november en maandag 11
december organiseren we telkens om
8U45 een info-en kennismakingsmoment
Broers en zussen dienen rechtstreeks
in onze school in te schrijven van 7 tot
21 november om voorrang te genieten!
De aanmeldingsperiode voor de andere kinderen op
www.inschrijveninbrussel.be vindt plaats van 9januari tot
3 februari 2017.
Kleuters en leerlingen die in onze school zijn ingeschreven
hoeven zich niet opnieuw aan te melden of in te schrijven!

Sportieve brede school.

INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot
16U30 ( 2e+3e graad) START 6 Oktober 2017
Naam: ................................... .................................. klas : ..........
Tel : ....................................... gsm : ...................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de Sportsnack en
betaal hierbij €20.
o ................................... Mijn dochter/zoon wordt op school
afgehaald om 16u30.
o .......................................... Mijn dochter/zoon mag om 16u30 naar

naschoolse opvang worden gebracht.
Handtekening ouders

