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Schooljaar 2020-2021
Schoolorganisatie!
GEEN SCHOOL woensdag 20 januari ’21 wegens
pedagogische studiedag . Opvang enkel mogelijk via inschrijving.
Inschrijvingsbeleid.
Inschrijvingen broers en zussen van
huidige kinderen , kunnen nog enkel
rechtstreeks via smartschool of
secretariaat@debloeiendekerselaar.be
tot vrijdag 15 januari . Nadien is enkel digitaal aanmelden
mogelijk en vervalt de voorrang voor broers en zussen.

In 2021 staat het “gelukkig zijn” centraal !

2021 werd alvast feestelijk ingezet met een nieuwjaardrink, een
zelfgekozen lied per bubbel , het knutselen van een klavertje vier
en het noteren van goede voornemens en wensen die ons gelukkig
maken . Op het einde van de week was er een slotmoment
voorzien. Geniet van wat sfeerbeelden:

Meer sfeerbeelden op de website klassen ( bloggs)

Nog meer heuglijk nieuws !
Juf Sarah , onze secretariaatsmedewerkster en
begeleidster van de voorschoolse opvang werd op
30 december de trotse mama van Jules . We
wensen haar en haar partner veel geluk en liefde
toe met hun kleine wonder: Grote zus Mila toont
met trots haar kleine broer 

Online oudercontact op donderdag 11 februari
van 8U30 tot 17U; . Reservatie-instructies
volgen via smartschool ! Alvast dank voor de goede
opvolging!

Fiscaal attest opvang 2020!
Het fiscaal attest van de opvang met betrekking tot de
belastingaangifte 2020 wordt voor de krokusvakantie meegegeven
via uw kind indien alle facturen 2020 betaald werden.
(via rapport lagere en heen-en weermapje kleuters)

Plan B indien de coronasituatie de komende
weken zou verslechteren.
In overleg met de experts van de Gems beslisten minister van
Onderwijs Ben Weyts en de verschillende onderwijspartners dat
er geen verlenging komt van de krokusvakantie, zoals dat al het
geval was bij de herfstvakantie. Toen werd er een week extra
vakantie voorzien zonder lessen/taken.
Mocht de crisissituatie groter worden, dan komt er een week
collectief afstandsonderwijs in de week voor of de week na de
krokusvakantie.

Dit wil zeggen dat alle betrokken leerlingen thuis moeten blijven
maar verplicht de aangeboden taken moeten uitvoeren.
Enkel in noodgevallen kan de school opvang voorzien voor kinderen
waarvan de ouders buitenshuis moeten werken. Een attest van de
werkgever is dan uiteraard noodzakelijk.
Een definitieve beslissing daarvoor valt ten laatste op 22
januari.
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

Verlofdagen 2020-2021
Pedagogische studiedag

Woensdag 20 januari 2021 ( opvang van 7u30 tot 16u)

Krokusvakantie

Van maandag 15 februari tot zondag 21 februari
2021

Paasvakantie

Van maandag 5 april tot zondag 18 april 2021

Facultatieve verlofdag

Woensdag 12 mei 2021 (opvang van 7u30 tot 16u)

Hemelvaartdag

Donderdag 13 mei 2021

Brugdag

Vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag

Maandag 24 mei 2021

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 25 mei 2021

Facultatieve verlofdag

Woensdag 26 mei 2021 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 29 juni 2021

GEEN school

Woensdag 30 juni 2021

