Nieuwsbrief 4
Schooljaar 2019-2020
In 2020 staat het goed gevoel op school
centraal !

2020 werd alvast feestelijk ingezet met een nieuwjaardrink , het
anti-stresslied “Geen Paniek !” en een boom vol goede voornemens.

Woensdag, 12 februari 2020: GEEN SCHOOL
wegens pedagogische studiedag.
Opvang ( tot 16u ) enkel mogelijk mits vooraf inschrijving .

Carnavalsfeest vrijdag, 14 februari 2020 :
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
Indien u langskomt, geef uw bestelling met gepast geld in een omslag aan
de juf van uw kind uiterlijk 11 februari 2020, opdat wij kunnen rekening
houden met uw bestelling .

Tijdens het carnavalsfeest zijn er verschillende
acties ten voordele van
“Red de dieren in Australië”

o.a. schminkstand en verkoopstand met zelfontworpen
knutselwerken .

Praatcafé voor ouders vrijdag 21 februari 8u15
Tijdens het praatcafé worden de
ouders getrakteerd op het
“afsluitmoment van de week tegen
pesten” om 8u45 en aansluitend
kunnen jullie de leerlingen toejuichen
tijdens de carnavalstoet in de straten in de omgeving van de school .

Zwemmarathon
De zwemmarathon van L5 en L6 in de VUB in Elsene werd opnieuw
een succes: In de categorie van het
zwemmen van de meeste lengtes
verdiende L5 een beker en Zoë
behaalde een schitterende gouden
medaille . Geen medailles voor L6 ,
maar Maya en Elea eindigden wel in
de top 5 in de finale. Puike prestatie
van iedereen !

Oudercontact reservaties via smartschool liepen
vlot binnen! Waarvoor onze oprechte dank en proficiat!
Fiscaal attest opvang 2019!
Het fiscaal attest van de opvang met betrekking tot de
belastingaangifte 2019 wordt volgende week meegegeven via uw
kind indien alle facturen 2019 betaald werden.
(via rapport lagere en heen-en weerschriftje kleuters)

Inschrijvingsbeleid.
Inschrijvingen broers en zussen zijn
achter de rug. Op vrijdag 14 februari
organiseren we om 17u een info-en
kennismakingsmoment voor alle andere,

nieuwe ouders.
Tussen 2 en 31 maart geldt de aanmeldingsprocedure voor een
inschrijving in onze school via www.inschrijveninbrussel.be

Leerlingenfiche ter controle en bevestiging van
de inschrijving 2020/2021 ;
De nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn nu volop aan
de gang .
Om niet onnodig mensen te weigeren, is het belangrijk zicht te
hebben of onze huidige leerlingen naar volgend schooljaar in
onze school blijven.
Wij vragen dan ook de gegevens op de leerlingenfiche grondig
na te kijken en indien nodig te verbeteren (actualiseren)
alsook aan te geven of uw kind volgend schooljaar in De
Bloeiende Kerselaar blijft of van school verandert.

Verlofdagen 2020-2021
Pedagogische Studiedag

Woensdag 12 februari 2020 (opvang tot 16u)

Krokusvakantie

Van maandag 24 februari tot zondag 1 maart 2020

Paasvakantie

Van maandag 6 april tot zondag 19 april 2020

Feest van de arbeid

Vrijdag 1 mei 2020

Facultatieve verlofdag

Woensdag 20 mei 2020 (opvang tot 16u)

Hemelvaartsdag

Donderdag 21 mei 2020

Brugdag

Vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag

Maandag 1 juni 2020

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 2 juni 2020

Facultatieve verlofdag

Woensdag 3 juni 2020 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni 2020 tot 12U20 ( opvang tot 16u)

