Nieuwsbrief 5
Schooljaar 2020-2021
Digitale oudercontacten donderdag
11/02/2021 !
Donderdag 11 februari 2021 vinden de digitale oudercontacten
plaats doorheen de hele dag .In de meeste klassen vanaf 8U30 al .
We duimen mee voor een vlot verloop . Houd alvast je afspraak
en de richtlijnen bij de hand .

Personeelsorganisatie;
Vanaf januari verwelkomden we Juf Tiny op
ons secretariaat , alsook in de voorschoolse
opvang en vanaf 2 februari vervoegde
Meester Kevin zowel ons naschools
opvangteam, als ons onderhoudsteam . Zo
werd de voorbije weken al heel wat modder ,
en deze week zeker ook sneeuw geruimd!

Leerlingenfiche ter controle en bevestiging van
de inschrijving 2020/2021;
De nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar worden nu volop
voorbereid.
Om niet onnodig kinderen te weigeren, is het belangrijk zicht te
hebben of onze huidige leerlingen naar volgend schooljaar in
onze school blijven.
Wij vroegen 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.
Hartelijk dank voor jullie medewerking

. Inschrijvingsbeleid.
Inschrijvingen broers en zussen van de
huidige kinderen zijn afgerond.
Van 1 tot 26 maart 2021 is enkel
digitaal aanmelden nog mogelijk via
www.inschrijveninbrussel.be

Wafelverkoop : Bestelling mogelijk tot vrijdag 12
februari 2021 !
Wij verkopen overheerlijke verse wafels en frangipanes. U kan
kiezen tussen vanille of chocolade wafeltjes of frangipanes. Ze
worden verkocht per doos van 700g (frangipanes) en 1000g
(wafels). Per doos betaalt u €6.
De wafels/frangipanes worden op woensdag 17 maart
meegegeven via uw kind.
Alvast bedankt voor jullie steun!

Bestelbon wafels
De ouders van ……………………………………………………………… klas:
………
Wat?
Aantal dozen
Te betalen
Vanillewafels 1000g

……………… X 6 euro

…………………… euro

Chocoladewafels 1000g

……………… X 6 euro

…………………… euro

Frangipanes 700g

……………

…………………… euro

Totaal

X 6 euro

…………………… euro

Gelieve dit bestelformulier met gepast geld mee te geven uiterlijk op vrijdag 12
februari 2021. Om verloren centjes te vermijden, doet u dit best onder gesloten
enveloppe met gepast geld en vermelding van de naam en klas van uw
kind.

Corona-maatregelen
update !
Naast de reeds
ingeburgerde
coronamaatregelen;

werd het coronadraaiboek voor scholen opnieuw verstrengd, en
aangepast om het sluiten van klassen en scholen tegen te gaan.
Zo dienen de kinderen een vaste plaats in te nemen in de klassen
en de refter ten gevolgen van de nieuwe teststrategie en om
grote uitbraken in één of meerdere klassen of de hele school
te voorkomen:
hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na
identificatie en op het einde van de quarantaine;


de duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt
verlengd tot 10 dagen;



omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen
de kinderen in de lagere school die in de klas/refter naast een indexgeval
zaten, voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden. We
werken daarom met vaste plaatsen in de klas én in de refter.



leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit
voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar van de
(klas)groep besmet is en in isolatie of in quarantaine moet.

Fiscaal attest opvang 2020!
De wetgeving met betrekking tot het fiscaal attest van de
opvang voor de belastingaangifte werd gewijzigd en zal daardoor
pas na de krokusvakantie opgemaakt en meegegeven kunnen
worden, via uw kind indien alle facturen 2020 betaald werden
uiteraard .

Gezondheidsdriehoeken op een rijtje:

Verlofdagen 2020-2021
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 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

