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Schoolorganisatie.
Op maandag , dinsdag en woensdag zal Melody ons naschools
opvangpersoneel vervoegen en vanaf vrijdag komt Juf Tine , Juf
Leen vervangen. Wij wensen beide personeelsleden welkom en
veel succes in hun nieuwe uitdaging.
Zoekertjes : Toezichter voor de naschoolse opvang op donderdag
en vrijdag en leerkracht Katholieke Godsdienst op vrijdag .
Kandidaten kunnen steeds contact opnemen via
kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be of 026603941

Carnavalsfeest vrijdag 22 februari om 17u30.
SPAGHETTI-HAPPENING VAN 17U30 TOT 21U
OOK PANNENKOEKEN VERKRIJGBAAR

GROTE ( 60 min) PIPO EN PIPETTE SHOW
OM 18U IN DE KLEUTERZAAL
WIJ VERWACHTEN ALLE KINDEREN VERKLEED!
Er is een schminkstand voorzien

De ouderraad.
*Met de winst van de Kerstmarkt
werden volgende aankopen
gerealiseerd/bestellingen geplaatst
ten voordele van de
speelplaatswerking: Nieuw duikelrek
voor de kleuters en een volle
speelplaatskoffer voor de lagere.

*Vanaf maart zal er een zoekertjesbord voor ouders in ons
linkse luik van het infobord zijn. Zoekertjes kunnen steeds aan de
toezichthoudende juf/meester aan de poort worden afgegeven.
Vanaf maart is er daarvoor ook een brievenbus voorzien 
*Op woensdag 20 maart organiseert de ouderraad opnieuw een
praatcafé in de kleuterzaal (Bij droog weer op de
kleuterspeelplaats)

De Bloeiende Kerselaar gezonde school
Sportactief: Zwemmarathon L5 en L6 in de VUB in Elsene
werd een succes: In de categorie van het zwemmen van de
meeste lengtes verdienden beide klassen een beker.

Nog een extra pluim voor onze medaillewinnaars:
L6: Oosterhuis Astrid Gouden Medaille
L5: Elea Stolk Zilveren medaille
Maya Hoevenaeghel en Noah Van Vaerenbergh Bronzen
Medailles
Milieubewust : Sorteren /Compost:
Het sorteren lukt al aardig en ook de afvalberg is op school sterk
verminderd , toch gaat de milieuwerkgroep in samenwerking met
de ouderraad nog een stapje verder en werden alvast
3 compostbakken besteld 

Gezonde voeding: Dankzij de fruit en waterpromotie dragen we
niet alleen bij tot een beter milieu , maar eveneens tot een
gezondere levensstijl.

Milieubewust: Gezonde lucht
Dankzij het project gezonde binnen-lucht en het gebruik van
de CO2-meters werden alle leerlingen gedurende de maand
januari bewust gemaakt van het belang van goede verluchting en
het effect ervan op onze gezondheid.

Praktisch
Attest belastingaangifte Naschoolse opvang 2018 : Het attest
belastingaangifte naschoolse opvang wordt jullie in februari of
maart bezorgd , indien alle facturen van 2018 betaald zijn.
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 ook graag naar onze
schoolwebsite, voor de link 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

