Nieuwsbrief 5
Schooljaar 2016-2017
Schoolorganisatie.
Graag feliciteren we de nieuw verkozen leden van de schoolraad ;
Personeelsleden: Mevr. Eve Daenen , Dhr. Dieter Vander Stock en Mevr.
Anne Vermeire
Ouders: Dhr Claeys Johnny, Mevr. Hicter Vanessa en Mevr. Rabiaa
Moujahid.
Vanaf 1 april nemen zij hun functie als lid van de schoolraad ter harte . Wij
wensen hen daarbij nu alvast veel succes toe.

Smartschool voor ouders
Via smartschool kan u de school- en
klasberichtgeving, alsook de aan-en
afwezigheden van uw kind(eren) opvolgen. Op de
kalender kan u zowel, de geplande uitstappen,
workshops ed. van de klassen, als de oudercommunicatiemomenten (
rapporten, oudercontacten, ouderraad, festiviteiten) raadplegen
Meer dan de helft van alle ouders logde al in op smartschool, met zijn/haar
persoonlijk paswoord, waarvoor dank. We roepen de andere ouders verder
op zich alsnog in te loggen zowel de vader , als de moeder van het kind.
https://debloeiendekerselaar-sgr8.smartschool.be/

Nieuw personeelslid in de naschoolse opvang.
Wij verwelkomen Mevr. Carolina ter vervanging van Téresa in onze
naschoolse kleuteropvang en wensen haar veel succes toe in onze school.

Infrastructuur:
Dakwerken hoofdgebouw:
De vernieuwing van het volledige dak van het hoofdgebouw zal gefaseerd
verlopen. De aanvang is gepland begin april. De werken zullen ongeveer 3
maanden duren . Deze werken gaan wellicht gepaard met wat hinder, maar
we kijken hoopvol uit naar het resultaat.

Toiletten:
Ook de vernieuwing van de toiletten op de
eerste verdieping en de directiegang zijn
weldra voltooid. Dit maakt dat de regels
betreffende de veiligheid en hygiëne van de
vernieuwde toiletten door alle leerlingen
optimaal toegepast en opgevolgd kunnen
worden.

Attest inzake betalingen opvang voor belastingaangifte
De attesten inzake betalingen opvang 2016 voor de belastingaangifte,
worden u bezorgd tijdens het volgende oudercontact op 16 maart 2017
(lager : in het volgende rapport) , indien alle betalingen voltooid zijn!

Sociale vaardigheden:
De themaspeeltijden zijn één groot succes! Woensdag dansten alle
leerlingen per graad op zelfgekozen muziek.
Sfeerbeelden uit L3 en L4 tijdens de themaspeeltijd “ MUZIEK” :

Geen wonder dat er zoveel gedanst werd, want onze kleuters starten de
dag het hele schooljaar door dansend, tijdens de ochtendgymnastiek in de
kleuterzaal:

Afsprakenkalender
CARNAVALFEEST VRIJDAG, 17 FEBRUARI 2017
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

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
DIKKE TRUIENDAG!

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

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

