Nieuwsbrief 3
Schooljaar 2018-2019
Schoolorganisatie.
Vrijdag 16 november: Grootouderfeest bij de kleuters om 13u35
Woensdag 21 november :Voorleesdag met ouders/grootouders.
Vrijdag 23 november om 8u45:Slotmoment : afvalvermindering
Maandag 26 november 2018 : GEEN SCHOOL!
Woensdag 5 december: Bezoek van de Sint en zijn Pieten.
Vrijdag 7 december vanaf 15U:Kerstmarkt door de ouderraad.
Woensdag 12 december 2018 :Infomoment nieuwe ouders
Kerstvakantie Maandag 24 december tot zondag 6 januari 2019

Pedagogische studiedag : Maandag 26/11/2018
Maandag 26/11/2018 is er bijgevolg geen school, maar wel
opvang.
Er is betalende opvang mogelijk tussen 7U30 en 16U00, 5,50€
per halve dag. Dit bedrag zal u aangerekend worden op de
volgende opvangfactuur . Inschrijven uiterlijk 19/11/2018 aan
de juf van uw kind te bezorgen.
Naam van het kind: …………………………………………………………………………………..
Klas:……………………………….
 Zal AANWEZIG zijn in de opvang op MAANDAG
26/11/2018
vanaf 7U30 tot 12U35
 Zal AANWEZIG zijn in de opvang op MAANDAG
26/11/2018
vanaf 7U30 tot ten laatste 16U00

Halloweenwandeling
Oprechte dank aan alle ouders die tijdens de halloweenwandeling
zorgden voor de fijne griezelmomenten:

Voorleesdag woensdag 21 november 2018:

School- en studietoelage 2018-2019 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.
U kan ook hulp vragen aan ons zorgteam om de aanvraag in orde
te brengen. Plan een afspraak via mail, smartschool of via
onderstaand inschrijvingsstrookje. Wij helpen u graag verder!
Ouder van -------------------------------------klas
------------wenst een afspraak op -----------december
2018 om ---------------u (tussen 8u en 14U30)

Inschrijvingsbeleid.
Voorrangsperiode voor
broers en zussen is bijna
achter de rug . Op 12
december organiseren we

om 8U45 een info-en kennismakingsmoment voor alle andere
ouders. Vanaf januari geld de aanmeldingsprocedure voor een
inschrijving in onze school. www.inschrijveninbrussel.be

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

Brussels kampioenschap scholenveldloop op 23 februari!
Maar liefst 15 leerlingen van onze lagere school, wisten zich via
de scholenveldloop te plaatsen voor een deelname aan het
Brussels kampioenschap scholenveldloop. Proficiat!

