Nieuwsbrief 2
Schooljaar 2018-2019
Schoolorganisatie.
Individuele oudercontacten :Donderdag 25 oktober 2018
Afspraken worden rechtstreeks met de klasjuf geregeld!
School- en studietoelage Vraag het aan!
De schooltoelage voor een kleuter bedraagt 93,21 euro, die voor
een leerling tussen 104,86 en 157,29 euro
Misschien maakt ook u kans!
Hoe aanvragen? Online via www.studietoelagen.be
Hulp nodig bij je aanvraag? Bel gratis naar 1700 elke werkdag van
9u tot 19u

Inschrijvingsbeleid.
Broers en zussen dienen rechtstreeks
in onze school in te schrijven van 5 tot
16 november om voorrang te genieten!
Op 12 december organiseren we om
8U45 een info-en kennismakingsmoment voor alle andere ouders.

Praktisch
Wenst u als eerste op de hoogte gesteld te worden van de
schoolcommunicatie log dan zeker in op smartschool met uw
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
We verwijzen jullie graag naar onze schoolwebsite, die naast alle
praktische en pedagogische info over de school ook een link
biedt naar ons smartschoolplatform en alle klasblogs.
www.debloeiendekerselaar.be

Belangrijke e-mailadressen:
Betreffende administratie/ facturatie:
Secretariaat: bs.watermaal-bosvoorde.sec@g-o.be
Betreffende het leertraject of een zorg van uw kind:
Zorgcoördinator: katleenwauters@gmail.com

Dank u ouders, ouderraad, vriendenkring en
schoolraad!
Het team en de directie houden eraan alle ouders,
personeelsleden en vrienden van De Bloeiende Kerselaar te danken
voor het welslagen van de activiteiten die reeds werden
gerealiseerd 
Op onze website ( www.debloeiendekerselaar.be) kan u heel
wat beeldmateriaal (foto’s) vinden: van
de scholenveldloop, het fietsproject,
het praatcafé, de themaspeeltijd: dag
van de sportclub, het mosselfeest, de
boekenbeurs, de ouderraad, Neem
zeker ook een kijkje op de klasblogs
van K1A TOT L3

Projecten en evenementen :
Naar school zonder auto/fietsproject

Iedereen op tijd naar school/Strapdag

Sportbeleid/Gezondheidsbeleid:
Scholenveldloop: PROFICIAT AAN AL ONZE
SPORTIEVELINGEN! Meer sfeerbeelden van al onze projecten
terug te vinden bij de foto’s op www.debloeiendekerselaar.be

Vriendenkring:
Hartelijk dank voor jullie talrijke opkomst tijdens het
mosselfeest!
De winst gaat integraal naar de Sintaankopen m.a.w. educatieve
spelmaterialen voor in de klas.

Ouderraad
De ouderraad slaagde er tijdens haar eerste vergadering al in om
een planning van activiteiten te realiseren tijdens het eerste
trimester.
Halloweenwandeling: vrijdag 26
oktober 2018
Voorleesdag : woensdag 21
november 2018 vanaf 8U45.
Kerstmarkt: vrijdag 7 december
2018 vanaf 15u.

Daarnaast buigt zij zich tijdens haar vergaderingen eveneens
over het participeren bij het fietsproject, gezondheid- en milieuen taalproject.

Vakantiedagen eerste trimester : GEEN SCHOOL OP:
Herfstvakantie:Maandag 29 oktober tot zondag 4 november 2018
Pedagogische studiedag: Maandag 26 november 2018 !
Kerstvakantie Maandag 24 december tot zondag 6 januari 2019

Sportieve brede school:Instappen vanaf 9/11/18
INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot
16U30 vanaf 9/11/2018 tot 21/12/2018 ( 2e+3e graad)=12
euro
Naam: ................................... .................................. klas : ..........
Tel : ....................................... gsm : ...................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de
Sportsnack van 9/11 tot 21/12/2018 en betaal
hierbij 12 euro.
Handtekening ouders,

