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Schoolorganisatie.
Schoolraad: Per 1 april 2017 treedt de nieuwe schoolraad in werking .
Stemmen kan nog tot en met 12 december 2016.
Het personeel van de opvang ”Gibbon” is opnieuw voltallig na
schooltijd. Dhr. Zowie Gossye vervoegde het naschoolse
opvangteam vanaf 1 december 2016 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tot 17U30.Hij staat mee in voor de opvang en
het toezicht in de lagere afdeling.
Iedereen van harte welkom op de 12de kerstmarkt.

Alle kinderen kunnen hun zelfgemaakt werkje bemachtigen tot 19U.
De niet verkochte werkjes worden nadien verder te koop aangeboden.
De kleuteropvang gaat die avond door in de refter

Veiligheid en hygiëne
De vernieuwde toiletten van het hoofdgebouw wachten nog op de
handdrogers en de deurmatten om in gebruik te kunnen worden
gesteld.
Juf Nona, onze gezondheidscoördinator maakt van die gelegenheid
gebruik om een plan uit te werken om alle leerlingen de
gezondheids-, hygiëne en veiligheidsvoorschriften die met het
toiletgebruik gepaard gaan aan te brengen.
Naast de voorlopige bel , zal in december een bel met parlofoon en
videofoon de toegang tot het domein verder optimaliseren.

Ouderbetrokkenheid :
Dank aan zoveel positieve, creatieve, sportieve, leesgierige en
sociaalbewogen ouders die mee onze projecten en acties steunen
en waarmaken!
Meer sfeerbeelden van acties als Sam de Verkeersslang, de
voorleesweek, theatervoorstelling rond pesten,

de infoavond “Pesten en Sociale vaardigheden, theater rond pesten,
de halloweenwandeling … zijn terug te vinden in het “foto-album” op
onze website. www.debloeiendekerselaar.be

Mocht er per vergissing toch nog een foto van uw kind op de website
verschijnen, terwijl u tegen het publiceren van beeldmateriaal van uw
kind bent , aarzel dan niet om ons daaromtrent meteen te
contacteren .bs.watermaal-bosvoorde@g-o.be

Pestbeleid / Sociale vaardigheden:

Dat we dit jaar sterk
inzetten op sociale vaardigheden om zo preventief en constructief
pesten te voorkomen, vertaalt zich ook in onze themaspeeltijden:

Sport-en gezondheids- en milieu-en
veiligheidsbeleid in één !
Om de leerlingen van het vijfde leerjaar voor te bereiden op een
geslaagd fietsexamen in samenwerking met pro-vélo, de
verkeerspolitie en de school, wordt vanaf de kleuterklas ingezet op
de fietsvaardigheden en de verkeersregels.

Tijdens de volgende ouderraad, stelt Meester Dieter dan ook
graag ons fietsproject voor. Mede dankzij dit project, werd de
aankoop van extra steps en kleuterfietsjes mogelijk. Ook aan de
begeleiders is gedacht; 2 fietsen, moeten het inoefenen van het
veilig en correct fietsgedrag in echte verkeerssituaties bij onze
leerlingen bevorderen.

Laatste vakantiedagen 2016:
Pedagogische studiedag Woensdag , 21 december 2016
Kerstvakantie
Van maandag 26 december tot zondag
8 januari 2017

