Nieuwsbrief 3.
Schooljaar 2020-2021
Schoolorganisatie:
Kerstvakantie Maandag 21 december tot zondag 3 januari ’21.

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 2021. 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 ----------

Digitale oudercontacten:
Bij de meeste ouders is het digitale oudercontact via smartschool
prima verlopen. We hopen tegen het volgende oudercontact voor
de andere ouders de technische hiaten op te lossen en danken hun
al om het oudercontact alsnog creatief te hebben kunnen
realiseren.

Sint en Pietenbezoek op 2 december :
Dankzij de lasagneverkoop kon de Sint voor elke klas leuke
geschenken voorzien. Hartelijk dank beste ouders!

De Sint en zijn Pieten konden door de coronapandemie onze
school dit jaar niet bezoeken, maar daagden de juffen en
directie wel uit om een Challenge te organiseren om hun alsnog
in de school te vervangen. Alle kleuters en leerlingen mochten
zelf hun stem uitbrengen.
Sfeerbeelden van de Challenge:

Evenwichtsoefeningen om over de daken te kunnen lopen.

Paardenparcours en pakjes in schoorsteen gooien

Sinterklaasliedjes zingen en pakjes inpakken.

Juf Katleen Wauters , onze zorgcoördinator werd voor 1 dag
plaatsvervangende Sint en Juf Laurien van L5 en de directie,
werden de Pieten en mochten de optredens aanschouwen en de
pakjes overhandigen.

Meer fotomateriaal op de schoolwebsite en de klasblogs.

Ouderraad
Ondanks de coronamaatregelen blijft onze ouderraad zeer
actief betrokken bij het schoolgebeuren. Zo blijven ze creatief
en ondersteunend achter de schermen. Ze denken nu al na over
een Paasmarkt ter vervanging van de Kerstmarkt.
Het overzicht van de contactouders per klas is
terug te vinden op onze schoolwebsite.

Speelplaatssubsidie.

Alle investeringen van de
speelplaatssubsidie zijn intussen gerealiseerd. Geniet maar mee
van het heuse fietsparcours, de 4 nieuwe schommels, nieuw
duikelrek, nieuw huisje, 2 zitbanken,4 picknicktafels en 2
basketringen;

Infrastructuur: Update nieuw dak kleuterblok
De dakwerken zijn volop aan de gang; Wij kijken uit naar het
resultaat en uiteraard ook naar het moment dat de kleuters terug
hun intrek kunnen nemen in hun vertrouwde klassen.

