Nieuwsbrief 6
Schooljaar 2016-2017
Schoolorganisatie.
Nieuw juf in de onthaalklas:
We verwelkomen Juf Lien ter vervanging van Juf Gwen
( moederschapsbescherming) in K1A en wensen haar veel succes toe in De
Bloeiende Kerselaar.

Inschrijvingsbeleid 2017-2018
De inschrijvingen van nieuwe leerlingen naar volgend schooljaar zijn volop
aan de gang. Graag geven we in functie daarvan een leerlingenfiche mee
waarop u de inschrijving van uw kind naar volgend schooljaar kan
bevestigen en de gegevens van uw kind kan controleren.
Mogen wij u vragen dit formulier ten laatste 31 maart 2017 terug te
bezorgen.

Ouderbetrokkenheid centraal!
Op woensdag 29 maart 2017,organiseert de ouderraad zijn eerste
praatcafé van 8u tot 9u in de refter van de school. IEDEREEN VAN
HARTE WELKOM!

De participatie van ouders is groter dan ooit en daar zijn we hen enorm
dankbaar voor: Voorleesouders,deelname aan projecten als de
halloweenwandeling, interne participatie bij thema-uitwerking,
ondersteuning bij fietsinitiatieven en fietsexamen en zoveel meer;

Sociale vaardigheden:
Samen bouwen aan een fijne speeltijd
Dokter Goedgevoel heeft als missie om
samen met de kinderen en het team te
bouwen aan een fijne speeltijd.
Omdat goede afspraken goede vrienden
maken, stelden alle klassen samen de
speelplaatsregels op.
Elke week staat één regel centraal. Wanneer de klas deze regel goed
heeft nageleefd, verdient ze een ster. Zeven sterren geven recht op een
gratis speeltijd. Het zijn de leerlingen die in een gesprek met hun juf
bepalen of die ster verdiend is. Sociale vaardigheden krijgen een centrale
plaats op onze school.
En wat denken jullie van de maandelijkse themaspeeltijd? Plezier
verzekerd! De leerlingen zijn enthousiast en leren elkaar op een andere
manier kennen. Bekijk de foto’s en krijg zin om mee te spelen.
Iedereen op De Bloeiende Kerselaar bouwt aan een fijne speeltijd!

Smartschool voor ouders
Op onze website www.debloeiendekerselaar werd
een smartschoollink naar onze smartschool
aangemaakt. Klik op het SMARTSCHOOL-LOGO
en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
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
Heel veel ouders logden al in op smartschool, met hun 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/

Brede school

Naschoolse opvang : buitenspeeldag op
woensdag 19/04/2017 vanaf 12U45 uitzonderlijk in GC WABO ! Gelieve uw
kind dan ook rechtstreeks in het Gemeenschapscentrum af te halen indien
hij of zij nog in de opvang aanwezig is na 12U45. (vertrek bus naar Wabo)
Afhaaladres: GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO DELLEURLAAN 3943 te WATERMAAL-BOSVOORDE
TEL : 026754010

Infrastructuur:
Dakwerken hoofdgebouw:
De vernieuwing van het volledige dak van het hoofdgebouw zal gefaseerd
verlopen. De aanvang is gepland op 18 april. De werken zullen ongeveer 3
maanden duren . Deze werken gaan wellicht gepaard met wat hinder, maar
we kijken hoopvol uit naar het resultaat.

Afsprakenkalender
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:
Paasvakantie
Feest van de arbeid
Facultatieve verlofdag
Hemelvaartsdag
Brugdag
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag
Facultatieve verlofdag
Laatste schooldag

Van maandag 3 tot en met maandag 17 april 2017
Maandag 1 mei 2017
Woensdag 24 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017
Maandag 05 juni 2017
Dinsdag 06 juni 2017
Woensdag 07 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017 tot 12U20

