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Schooljaar 2019-2020
Beste wensen :

gaat weldra van start,
een nieuw jaar, het blijft apart.
Je denkt te weten hoe het zal verlopen,
of het ook zo gaat, zullen we samen hopen.
Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij,
koester de mooiste, want dat maakt ons blij.
Vergane en nieuwe dromen,
we zullen ze allemaal weer tegenkomen.
Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht,
geniet juist van wat je niet verwacht.
Een fijn en gezond 2020 gewenst

We starten op 6 januari 2020 met een goed
gevoel!
=De kinderen mogen op maandag 06
januari 2020 dan ook feestelijk naar
school komen.
Opgelet, dat ze zich wel nog kunnen
ontspannen tijdens de speeltijd !

Onze school creëert een warm, verbindend schoolklimaat
waardoor iedereen kansen krijgt om zich optimaal te ontplooien
tot een gelukkig individu met een evenwichtige persoonlijkheid
en een positief zelfbeeld.
Onze school ziet het als haar opdracht om de weerbaarheid van
kinderen en jongeren te verstevigen. Respect voor de eigenheid
van de leerlingen past binnen het actief
pluralisme en de waarde die het GO!
hecht aan diversiteit.
Graag, zouden wij met de hele school het
jaar 2020 feestelijk inzetten met alle
kinderen, juffen en meesters samen!
Wat voorzien wij ?
 De hele dag muziek tijdens de speeltijden.
 We klinken met gezonde vitamientjes op het nieuwe jaar.
 We bespreken onze goede voornemens in de klas.
 We leren, zingen en dansen het lied “Geen Paniek”.

 Inschrijvingsbeleid.
Voorrangsperiode voor
broers en zussen start op 6
januari 2020 en eindigt op
17 januari 2020 om 16u.
Wie nadien nog wenst in te schrijven moet aanmelden op
www.inschrijveninbrussel.be

1000x dank voor het prachtige 2019!
De warme actie voor het goede doel !

De knappe milieu-initiatieven!

Het heuse grootouderfeest bij de kleuters!

De gezellige boekenbeurs!

Het fijne bezoek van de Sint en Pieten!

De fantastische, sfeervolle Kerstmarkt!

En zoveel meer …
Zie www.debloeiendekerselaar.be

