Nieuwsbrief 2
Schooljaar 2020-2021
Schoolorganisatie: GEEN SCHOOL OP:
Pedagogische studiedag Vrijdag 30 oktober 2020 (opvang tot
16u mits inschrijving vooraf )
Herfstvakantie Van maandag 2 tot zondag 8 november 2020
Wapenstilstand Woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december tot zondag 3 januari ‘21

Vriendenkring:
Het mosselfeest wordt wegens coronamaatregelen vervangen
door een heuse lasagneverkoop !
De winst gaat integraal naar de
Sintaankopen (= educatieve spelmaterialen
voor in de klas. )

Bestelbon Lasagne
De ouders van ……………………………………………….. klas: ………
Wat?

Aantal dozen

Te betalen

Lasagne (rund)

……………………. X 6 euro

…………………………… euro

Vegetarische lasagne

……………………. X 6 euro

…………………………… euro

Totaal

……………………………
euro

Gelieve dit bestelformulier met gepast geld mee te geven
uiterlijk op woensdag 28 oktober 2020. Om verloren centjes te
vermijden, doet u dit best onder gesloten enveloppe met gepast
geld en vermelding van de naam en klas van uw kind.

Smartschool
Alle schoolcommunicatie gaat vanaf dit
schooljaar via smartschool Log zeker in op
smartschool met uw persoonlijke gebruikersnaam en
wachtwoord.
We verwijzen jullie ook 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: zorg@debloeiendekerselaar.be

Digitale oudercontacten: Donderdag 12 november 2020
Afspraken worden rechtstreeks met de klasjuf via smartschool
geregeld! Verdere info volgt.

Inschrijvingsbeleid 2021-2022.

Voorrang voor broers en
zussen : Broers en zussen van

onze
huidige leerlingen en kleuters dienen
zich in te schrijven van maandag 4
januari tot ten laatste vrijdag 15 januari 2020. Ouders die
een broertje of zusje wensen in te schrijven geven wel best nu al
volgende gegevens door via een smartschoolbericht of via mail
secretariaat@debloeiendekerselaar.be
naam----------------------------------------------------en geboortedatum----/-----/ -----Broer/zus van -----------------------------------uit klas ----------

Ouderraad
Ondanks de coronamaatregelen blijft
onze ouderraad zeer actief betrokken
bij het schoolgebeuren. Zo werden al 2
CO2 meters bezorgd, waarmee de
leerlingen de luchtkwaliteit in de
klassen kunnen opvolgen en bijsturen.
Er werd voor elke klas al een contactouder aangeduid (overzicht
op de schoolwebsite ) en er zijn al kandidaatouders om ons
Halloweengebeuren mee aan te kleden alsook het fietsexamen van
het 5de leerjaar mee te realiseren .
De verscherpte corona-maatregelen maken het momenteel echter
onmogelijk het praatcafé, de voorleesweek, de kerstmarkt ed te
organiseren.

Schoolraad
Per 1 april 2021 treedt de nieuwe schoolraad in werking
gedurende 4 jaar. De schoolraad is een adviesorgaan, dat de
directeur bijstaat.
In de schoolraad zetelen naast 3 personeelsleden en 2 leden uit
de SEC-milieus ook 3 ouders van de school.
Ouders die zich kandidaat wensen te stellen voor de nieuwe
schoolraad kunnen dit tot uiterlijk 31 oktober 2020 via
kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be

Iedereen op tijd naar school/Strapdag Zonder
auto naar school !
Beide acties kenden een groot succes ! Proficiat!

Infrastructuur: Update nieuw dak kleuterblok
De start van de werken was voorzien voor 16 augustus , maar
de technische fiches zijn pas vorige week goedgekeurd:
Alle materialen voor het nieuwe dak worden eind oktober op
het schooldomein geleverd. Vrijdag 9 oktober ‘20 start de
inrichting van de werf en wordt
de afbraak voorbereid.

