Nieuwsbrief 2
Schooljaar 2019-2020
Schoolorganisatie: GEEN SCHOOL OP:
Pedagogische studiedag Vrijdag 25 oktober 2019 (opvang tot
16u mits inschrijving vooraf )
Herfstvakantie Van maandag 28 oktober tot zondag 3
november ‘19
Wapenstilstand Maandag 11 november ‘19
Kerstvakantie Maandag 23 december tot zondag 5 januari ‘20

Individuele oudercontacten :Donderdag 14 november 2019
Afspraken worden rechtstreeks met de klasjuf
geregeld!

Heuse kinderboekenbeurs in het
kleutergebouw! Tijdens het oudercontact op
donderdag 14 november 2019 van 15u15 tot
18u15 kan je kinder- en jeugdboeken van 0 tot 16
jaar , informatieve boeken, poëzieboeken, doe-boeken, cd-roms en
nog veel meer vinden! Kom zeker een kijkje nemen .

Heuglijk nieuws

Juf Nona en haar partner werden op 17
september de trotse ouders van een flinke zoon
Oliver ! Wij wensen hen veel succes toe met hun
kleine wonder!

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: woensdag 23 oktober 2019
Praatcafé: woensdag 20 november 2019 vanaf 8u
Voorleesdag : woensdag 20 november 2019 vanaf 8U45.
Kerstmarkt: vrijdag 13 december 2019 vanaf 15u.

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

Inschrijvingsbeleid 2020-2021.
Wij wachten nog op definitieve
richtlijnen van de Vlaamse regering
Ouders die een broertje of zusje
wensen in te schrijven geven wel best
al volgende gegevens door:
naam----------------------------------------------------en geboortedatum----/-----/ -----Broer/zus van ----------------------------------uit klas ---------Op woensdag 11 december 2019 organiseren
we van 8U45 tot 10u een info-en
kennismakingsmoment voor alle andere, nieuwe
of geïnteresseerde 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: secretariaat@debloeiendekerselaar.be
Betreffende het leertraject of een zorg van uw kind:
Zorgcoördinator NIEUW: zorg@debloeiendekerselaar.be

Projecten en realisaties september/oktober
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 

Scholenveldloop / Dag van de sportclub

Zonder auto/fietsproject

Iedereen op tijd naar school/Strapdag

Halloweenwandeling

