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Schooljaar 2016-2017
Schoolorganisatie.
In 2017 gaan we verder de uitdaging aan, om “Samen te leren samenleven!”
Samen met onze gelukwensen voor het nieuwe jaar delen we ook graag
onderstaand gedicht van Mevr. Raymonda Verdyck , Afgevaardigd
bestuurder van het GO!
Bij ons op school hebben de klassen reuzegrote ramen.
Zo kan het licht naar binnen tot in het verste hoekje.
En hebben ze nu heel korte of eerder lange achternamen
de zon zegt dag aan alle kindjes samen.
In het weekend zijn ze dicht, de gordijnen van de klas.
Dan ontvouwt zich daarbinnen een lange stille winternacht.
De grote wereldkaart met zeeën en met meren
wacht er geduldig op maandag om zich weer te laten leren.
Het is dan stil en donker in ons klaslokaal
als wij er niet zijn om samen te spelen en te leren.
De schriften en de kleurpotloden liggen er zonder ons heel rustig bij
lusteloos en zonder leven.
Zó kan het gelukkig maar twee dagen zijn op zeven
zodat genoeg tijd overblijft voor alle jongens, alle meisjes
om gretig met elkaar op zoek te gaan
naar al wat rijmen kan op
samen leren samenleven

Smartschool voor ouders
Smartschool werd tot op heden enkel ingezet
voor interne school- en klaswerking;
Samen met jullie, ouders gaan we in 2017 de uitdaging aan om de
communicatie verder te optimaliseren via smartschool . In bijlage krijgen
jullie meteen de richtlijnen mee om in te loggen en zo de school- en
klasberichtgeving, alsook de aan-en afwezigheden van uw kind(eren) op te
volgen. Op de kalender kan u zowel, de geplande uitstappen, workshops
ed. van de klassen, als de oudercommunicatiemomenten ( rapporten,
oudercontacten, ouderraad, festiviteiten) raadplegen.
https://debloeiendekerselaar-sgr8.smartschool.be/

Infrastructuur:
Internet:
Tijdens de Kerstvakantie werd op heel het domein de internet bekabeling
geoptimaliseerd, dit moet de digitalisering van ons onderwijs in de
toekomst verder vergemakkelijken. Naast de vaste computers worden
momenteel al heel wat tablets doelgericht ingezet in de klassen.

Toiletten:
Vanaf 9 januari 2017 zijn de nieuwe toiletten in gebruik. De regels
betreffende de veiligheid en hygiëne werden met alle leerlingen grondig
doorgenomen in elke klas . De tweede fase van de werken is op de eerste
verdieping en de directiegang gestart.

Afsprakenkalender tot en met de herfstvakantie
Donderdag 26 januari 2017:
20U Vergadering van de OUDERRAAD in het zorglokaal;
Verslag zie schoolwebsite!
Vrijdag 17 februari 2017: Lunchpakket meegeven aan uw kind!
Carnavalsfeest met vanaf 17U30 GROOT SPAGHETTI-EN
PANNENKOEKENFESTIJN
Infomoment voor de ouders van L1: VEILIG THUIS IN HET ZORGLOKAAL
Donderdag 16 maart 2017:
15U30 tot 19U OUDERCONTACT in alle klassen.
Vrijdag 19 mei 2017: Rapport voor alle leerlingen.
Zondag 21 mei 2017: SCHOOLFEEST
Maandag 29 mei 2017 t.e.m. vrijdag 2 juni 2017: GWP L5/L6 te Voeren
Donderdag 29 juni 2017:
15U30-19U OUDERCONTACT in alle klassen
en om 19U30 PROCLAMATIE L6

Inschrijvingsbeleid.
Aanmeldingsperiode voor alle kinderen op www.inschrijveninbrussel.be
vindt plaats van 9 januari tot 3 februari 2017. Vanaf 1 juni lopen de
vrije inschrijvingen voor de resterende plaatsen.
Vrije plaatsen in onze school, zijn steeds te raadplegen op
www.inschrijveninbrussel.be.
Kleuters en leerlingen die in onze school zijn ingeschreven hoeven zich
niet opnieuw aan te melden of in te schrijven!

Vakantiedagen 2016-2017:
Krokusvakantie

Van maandag 27 februari tot zondag 5
maart 2017
Pedagogische studiedag Woensdag , 22 maart 2017
Paasvakantie
Van maandag 3 tot maandag 17 april 2017
Feest van de arbeid
Maandag 1 mei 2017
Facultatieve verlofdag Woensdag 24 mei 2017
Hemelvaartsdag
Donderdag 25 mei 2017
Brugdag
Vrijdag 26 mei 2017
Pinkstermaandag
Maandag 05 juni 2017
Facultatieve verlofdag Dinsdag 06 juni 2017
Facultatieve verlofdag Woensdag 07 juni 2017
Laatste schooldag
Vrijdag 30 juni 2017 tot 12U20

