Nieuwsbrief 7
Schooljaar 2017-2018
Schoolorganisatie: Einde schooljaar!
Tijdens de wisselbeker Payfa-Fosseprez , wist Martin Süber uit
ons zesde leerjaar een knappe vierde plaats te bemachtigen.

Deze theoretische en praktische fiets- en verkeerswedstrijd
kent jaarlijks veel aanzien in een organisatie in samenwerking met
de Brusselse politie en de gemeente Watermaal-Bosvoorde.
Proficiat Martin voor deze mooie prestatie!
Maandag 25 juni 2018: Fundag voor alle kinderen met heuse
springkastelen en het bezoek van een ijskar , dankzij de
opbrengst van het carnavalfeest!
Dinsdag 26 juni 2018: Sportvoormiddag voor de kleuters
georganiseerd door Meester Dieter en de leerlingen van L6.
Donderdag 28 juni 2018: Oudercontact in alle klassen van 15U30
tot 19U. Rapport 5 in de lagere school.
Donderdag 28 juni 2018: Proclamatie in L6 om 19U.
Vrijdag 29 juni 2018: Laatste halve schooldag tot 12u20. Opvang
enkel mogelijk mits inschrijving tot 16U.
Benodigdheden volgend schooljaar zijn terug te vinden op
www.debloeiendekerselaar.be onder de rubriek Praktisch /
Eerste schooldag. U vindt er ook meteen de uitnodiging van het
infomoment op dinsdag 4 september en de schoolbrochure op
terug .

Aanvraag gebruik busophaaldienst 2018-2019!
De school beschikt over een eigen bus voor de busophaaldienst
Wie gebruik wenst te maken van de busophaaldienst, bezorgt
onderstaande info ten laatste 10 september 2018 schriftelijk
op het schoolsecretariaat
Houd er evenwel rekening mee dat de ophaaldienst ‘s ochtends
start om 7U50 en eindigt om 8U35 en ’s avonds van 15u20 tot
16u. De rit verloopt volgens een vast traject dat begin
september wordt vastgelegd. Houd er evenwel rekening mee dat
niet enkel aanvragen in Watermaal-Bosvoorde mogelijk zijn.



Aanvraag voor de busophaaldienst ’s ochtends en ’s

avonds of enkel ’s ochtends of enkel ’s avonds (schrappen wat
niet past)
Naam kind( eren):-----------------------------------------------------------------------------------Klas(sen):------------------------------Ophaaladres: ---------------------------------------------------------te Watermaal-Bosvoorde
Wij kijken uw aanvraag zo spoedig mogelijk na en laten u weten of
we uw aanvraag kunnen realiseren.

Wijziging keuze levensbeschouwelijke vakken
vóór 30 juni 2018!
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de
keuze van het vorige schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen
door een nieuw formulier in te dienen vóór 30 juni van het
voorgaande schooljaar.
Aanvraag wijziging voor L1 tot L5 . Zie bijlage .

Schoolfeest: 1000X dank!
Niet enkel de optredens van de kinderen, maar ook de fietsenen boekenbeurs, het spellenparcours , de techniek
tentoonstelling, de BBQ en frietjes, maar zeker ook de
wereldkeuken maakten van het schoolfeest een uniek gebeuren.

Proficiat aan iedereen . 1000X dank voor de grote opkomst ,
zoveel enthousiasme en zoveel medewerking Kortom dank voor
het prachtige schoolfeest!
Meer beeldmateriaal kan u op onze website vinden!

Smartschool en de website worden onmisbaar!
Blijft u graag als eerste op de hoogte met betrekking tot het
reilen en zeilen op school en de communicatie Log dan zeker in
op smartschool met uw persoonlijke gebruikersnaam en
wachtwoord. De website www.debloeiendekerselaar.be biedt
eveneens heel wat info en beeldmateriaal met betrekking tot de
school en de klas van uw kind.

Gezondheidsbeleid/Milieubeleid 2018-2019.
De school geeft graag het gezonde voorbeeld en schrapt vanaf
volgend schooljaar dan ook de gesuikerde dranken, zoals
fruitsap en chocomelk uit het aanbod. Daarnaast zullen we het
drinken van water promoten , aandacht hebben voor gezonde
tussendoortjes en hopelijk ook meteen de afvalberg verkleinen
door het gebruik van drinkbussen, fruit- en brooddozen.

Verlofdagen 2018-2019
Hervatten van de lessen

Maandag 3 september 2018

Herfstvakantie

Van maandag 31 oktober tot zondag 4 november
2018

Kerstvakantie
Krokusvakantie

Van maandag 24 december tot zondag 6 januari
2019
Van maandag 4 maart tot zondag 10 maart 2019

Paasvakantie

Van maandag 8 april tot maandag 22 april 2019

Feest van de arbeid

Woensdag 1 mei 2019

Facultatieve verlofdag

Woensdag 29 mei 2019

Hemelvaartdag

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

2 Pedagogische studiedagen worden eerstdaags nog vastgelegd.

