Nieuwsbrief 7
Schooljaar 2020-2021
Schoolorganisatie.
GEEN SCHOOL op:
Pinkstermaandag Maandag 24 mei 2021
Facultatieve verlofdag Dinsdag 25 mei 2021
Facultatieve verlofdag Woensdag 26 mei 2021 (opvang tot 16u
enkel mits inschrijving)
Laatste schooldag Dinsdag 29 juni 2021
GEEN School Woensdag 30 juni 2021

Infrastructuur.
Omdat er in de kleuterblok , zoveel schade aan de plafonds vast
te stellen was na de dakwerken, werd beslist om de kleuterklassen
meteen volledig te vernieuwen ( plafonds, verlichting ,
schilderwerken en vloeren) .
De onthaalklas kon intussen , wel al zijn intrek nemen in 1 van de
ruime kleuterklassen, en gebruik maken van aangepast kleuter
sanitaire.

Extra leuke activiteiten voor kleuters , leerlingen en
L6: Naast de klasuitstappen die opnieuw toegelaten zijn
organiseren we graag nog meer extra leuke activiteiten.

Vrijdag 21 mei 2021 : Sportdag voor de leerlingen van de lagere
school.
Dinsdag 8 juni 2021 : Talentenjacht voor de leerlingen (L1 tot
L6)
Donderdag 17 juni 2021: Sportdag kleuters onder begeleiding
van L6 .
Vrijdag 25 juni 2021: Grote fundag voor alle kinderen, ter
vervanging van het schoolfeest
Maandag 28 juni 2021: Proclamatie L6
Dinsdag 29 juni 2021: Avonturentocht L6

Werkelijkheidsonderricht: Corona leerde ons nog
meer in te zetten op activiteiten in buitenlucht.
Uitstap bos vol bloemen :

Ondersteunende activiteiten zoals schrijfdans in thema ridders
en kastelen.

Basketlessen op het nieuwe basketveld

Meer Sfeerbeelden op www.debloeiendekerselaar.be.“klassen”

De ouderraad
De ouderraad is bijzonder dankbaar voor de
vele aankopen van mondmaskers en tote bags.
Het tweede leerjaar dat voor maar liefst
32% van de omzet zorgde werd winnaar van
de popcornmachine.

Fietsproject
Fietsexamen in L5: Ook dit schooljaar was
het fietsexamen een groot succes !Naast de verkeerspolitie, Provelo, de ouders en grootouders, mochten we dit schooljaar ook
een oud-leerling verwelkomen om het examen in goede banen te
leiden. Dank aan allen en proficiat aan alle deelnemers !

Fietsstraat : We zijn ook bijzonder trots op de aanleg van de
Fietsstraat aan onze school ! Met dank aan de gemeente
Watermaal-Bosvoorde en de ouderraad .

Kleuterkrant voor de directie. De kleuters van K2
overhandigden deze maand een zelfgemaakte krant , waarbij
uitgeknipte foto’s en zelfbedachte artikels door hen werden
toegelicht. (oa de minister met coronanieuws en de wens voor een
boomhut in De Bloeiende Kerselaar )

Samen verslaan we het coronavirus
In de loop van de maand mei zal ruim 30% van onze
personeelsleden hun eerste vaccin tegen COVID 19
hebben ontvangen. Wij willen intussen alle ouders
danken en verder aansporen om de corona-en
quarantaine-maatregelen strikt te blijven opvolgen.

