Nieuwsbrief 4
Schooljaar 2018-2019
Beste wensen voor 2019:
Als geluk ergens voor het rapen lag,
zouden we er heen gaan op Kerstdag
en handen vol opgooien,
hoog in de lucht
dwarrelend met de wind in vogelvlucht.
Langs de sterren en de maan zou het jullie kant op gaan
Al was het een klein beetje maar,
dan wordt het voor jullie een gelukkig nieuwjaar !

Schoolorganisatie.
Op vrijdag 21 december, maken we het gezellig ; We starten in de
lagere om 8u45 met een Kerstontbijt .Bij de kleuters voorzien
we dit, na het onthaal en het dansje om 9u30.
Zowel Teresa, toezichtster van de naschoolse opvang, als Karen
, leidinggevende van ons kinderdagverblijf, gaan vanaf 1 januari
een nieuwe uitdaging aan, dichter bij huis. We willen hun danken
voor de mooie jaren, trouwe dienst en wensen hen veel succes toe.
We zullen hen zeker en vast missen!
Karen wordt in het kinderdagverblijf vervangen door Anne-Lies
en voor de vervanging van Teresa werd een vacature geplaatst;
Kandidaten kunnen steeds terecht bij de directie voor meer info
via kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be

Het bezoek van de Sint en Pieten was één
creatief, muzikaal gebeuren voor alle kinderen!

De ouderraad zorgde voor een fantastische,
sfeervolle Kerstmarkt.

Oprechte dank aan alle ouders die hun steentje bijgedragen
hebben, om van de Kerstmarkt één groot sfeervol gebeuren te
maken. Met de winst wordt een nieuw duikelrek voor de
kleuterspeelplaats aangekocht en een speelgoedkoffer met groot
spelmateriaal voor de naschoolse opvang in de lagere school.

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.

Inschrijvingsbeleid.
Voorrangsperiode voor broers en
zussen is achter de rug . Op
woensdag 12 december organiseren we
om 8U45 een info-en
kennismakingsmoment voor alle andere, nieuwe ouders. Tussen 7
januari en 1 februari geldt de aanmeldingsprocedure voor een
inschrijving in onze school via 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

Verlofdagen 2018-2019
Kerstvakantie Van maandag 24 december tot zondag 6 januari
2019
Krokusvakantie Van maandag 4 maart tot zondag 10 maart 2019
Paasvakantie Van maandag 8 april tot maandag 22 april 2019
Feest van de arbeid Woensdag 1 mei 2019
Pedagogische studiedag: Woensdag 15 mei 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 29 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Brugdag Vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag Maandag 10 juni 2019
Facultatieve verlofdag Dinsdag 11 juni 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 12 juni 2019
Laatste schooldag Vrijdag 28 juni 2019 tot 12U20

Sportieve brede school.
INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot
16U30 ( 2e+3e graad) START 11 JANUARI 2019
Naam: ................................... .................................. klas : ..........
Tel : ....................................... gsm : ...................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de Sportsnack en
betaal hierbij €20 extra .

Handtekening ouders

