Nieuwsbrief 4
Schooljaar 2017-2018
Schoolorganisatie:
We wensen Meester Ricky , leerkracht Protestantse Godsdienst,
Juf Eve, zorgcoördinator, Juf Hildegarde , leerkracht Katholieke
godsdienst en Juf Kathleen , leerkracht Zedenleer , die langdurig
afwezig zijn wegens ziekte, een goed herstel toe!

Volgende personeelsleden werden aangesteld in de
vervangingen:
*Meester Olrik voor Protestantse Godsdienst
*Juf Patricia voor Katholieke Godsdienst
*Voor Niet-confessionele-zedenleer is er nog geen vervanging
*Juf Katleen Wauters werd aangesteld als zorgcoördinator en is
naast smartschool ook bereikbaar via katleenwauters@gmail.com

Woensdag 7 februari GEEN SCHOOL!
Woensdag 7 februari nemen alle leerkrachten deel aan een
pedagogische studiedag.
Opvang tot 16U enkel mogelijk mits inschrijving !
Inschrijven kan tot 2 februari 2018.

Week tegen pesten van 2 tot 9 februari!
De vakleerkrachten slaan, samen met de school, de handen in
elkaar tijdens de week tegen pesten.

Door o.a. het aanbod aan samenwerkingsspelletjes op 2 februari
en het aanleren van de Move tegen pesten maken we leerlingen op
een positieve manier bewust dat Pesten niet kan!

Op 9 februari sluiten de leerkrachten levensbeschouwelijke
vakken graag af, met een gereduceerde versie van Over de
Streep: naar het concept van Challenge Day.

GWP L5/L6.
De derde graad heeft vorige week enorm genoten van de
zeeklassen in Blankenberge, waarin zowel sport, als educatieve
uitstappen centraal stonden.

Meer foto’s zijn binnenkort te bewonderden op onze
schoolwebsite.
www.debloeiendekerselaar.be

Onze leerlingen brengen een schooleigen krant
uit!
Onder leiding van Juf Shana, brengen onze leerlingen een
schooleigen digitale nieuwsbrief uit. Vele titels werden door de
leerlingen zelf bedacht en via een enquête kwam
“De B(L)oeiende Krant” er als overwinnaar uit .

Via smartschool mogen jullie het resultaat van de
leerlingenredactie rond de Paasvakantie verwachten .

Carnavalsfeest vrijdag 23 februari 2018
SPAGHETTI-HAPPENING VAN 17U30 TOT 21U
OOK PANNENKOEKEN VERKRIJGBAAR

GROTE ( 1X 60 min)
PIPO EN PIPETTE SHOW
OM 18U IN DE KLEUTERZAAL

WIJ VERWACHTEN ALLE KINDEREN VERKLEED!
Er is een schminkstand voorzien

Vakantiedagen 2017/2018
Pedagogische studiedag Woensdag , 7 februari 2018 (opvang)
Krokusvakantie Van maandag 10 februari tot zondag 18 februari
2018
Paasvakantie Van maandag 02 april tot zondag 15 april 2018
Pedagogische studiedag Maandag 30 april 2018
Feest van de arbeid Dinsdag 1 mei 2018
Facultatieve verlofdag Woensdag 9 mei 2018 (opvang)
Hemelvaartsdag Donderdag 10 mei 2018
Brugdag Vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag Maandag 21 mei 2018
Facultatieve verlofdag Dinsdag 22 mei 2018
Facultatieve verlofdag Woensdag 23 mei 2018 (opvang)
Laatste schooldag Vrijdag 29 juni 2018 tot 12U20

School- en studietoelage 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

