Nieuwsbrief 6
Schooljaar 2018-2019
Schoolorganisatie.
Vanaf 11 maart verwelkomen we, Christel B. als nieuwe
toezichtster in ons opvangteam. Wij wensen haar veel succes in
onze school.
Zoekertjes : We zijn nog steeds op zoek naar een leerkracht
Katholieke Godsdienst op vrijdag . Kandidaten kunnen steeds
contact opnemen via kristel.derdelinckx@debloeiendekerselaar.be
of 026603941.

Leerlingenfiche ter controle en bevestiging van
de inschrijving 2019/2020;
De nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn nu volop aan
de gang .
Om niet onnodig mensen te weigeren, is het belangrijk zicht te
hebben of onze huidige leerlingen naar volgend schooljaar in
onze school blijven.
Wij vragen 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 .

Godsdienstkeuze 2019/2020 terugbezorgen.
*K3: De ingeschreven leerlingen voor ons eerste leerjaar in 20192020 krijgen een godsdienstkeuzeformulier mee.
*L1 tot L5 kan een godsdienstkeuzewijziging aanvragen tot 30
juni 2019 d.m.v. het formulier in bijlage

Fiscaal attest opvang 2018!
Het fiscaal attest van de opvang met betrekking tot de
belastingaangifte 2018 werd/ wordt deze week meegegeven via
uw kind indien alle facturen 2018 betaald werden.
(via rapport lagere en heen-en weerschriftje kleuters)

Schoolprojecten volg(d)en elkaar in snel tempo
op!
Het carnavalsfeest was één groot succes
Dank voor jullie talrijke opkomst!

Carnavalstoet in de omgeving van de school

Move tegen pesten!

Dikke truiendag

De dansmaand

Gezonde week

Meer sfeerbeelden op www.debloeiendekerselaar.be.

Praktische afspraken tot aan de Paasvakantie
Donderdag 21 maart 2019:Schooltheater Gezondheid
Maandag 1 april 2019: Grote wiskunde dag
Woensdag 3 april 2019: De Paashaas op bezoek
Donderdag 4 april 2019: Schoolfotograaf

Verlofdagen 2018-2019
Paasvakantie Van maandag 8 april tot maandag 22 april 2019
Feest van de arbeid Woensdag 1 mei 2019
Pedagogische studiedag: Woensdag 15 mei 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 29 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Brugdag Vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag Maandag 10 juni 2019
Facultatieve verlofdag Dinsdag 11 juni 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 12 juni 2019
Laatste schooldag Vrijdag 28 juni 2019 tot 12U20

Sportieve brede school.
INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot
16U30 ( 2e+3e graad) START 29 maart 2019

Naam: .................................. ................................ klas : ..........
Tel : ...................................... gsm : ..................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de Sportsnack en
betaal hierbij €20 extra .
Handtekening ouders

