Nieuwsbrief 8
Schooljaar 2016-2017
 Samen met de afscheidnemende leerlingen van
wensen we jullie een deugddoende zomervakantie
toe!

De foto’s van de Mergelklassen van L5 en L6 zijn weldra terug
te vinden op onze website. www.debloeiendekerselaar.be

 Eerste afspraken volgend schooljaar 2017-2018
Eerste schooldag vrijdag 1 september 2017 om 8U45
Algemene infoavond voor alle klassen op dinsdag 5 september
2017 om 18U.
Tips en benodigdheden voor de eerste schooldag zijn terug te
vinden op onze website www.debloeiendekerselaar.be
Bij de rubriek “ Praktisch” vind je de klas aan uw kind terug.
Ouderpraatcafé op woensdag 20 september van 8U tot 9U in de
refter van de school.

 Tevredenheidsenquête leerlingen.

Omdat we ook met de mening van onze leerlingen
rekening houden , delen we graag de resultaten van hun
bevraging :
De leerlingen zijn het, het meest eens met volgende uitspraken:
* Er zijn duidelijke regels op school, zodat ik weet wat mag of niet
mag. ( 98%)
*Ik kom graag naar school (95%)
*Ik speel graag op de speelplaats (95%)
*Ik kan in de lessen goed volgen (93%)
*De leerkrachten letten erop dat de leerlingen zich aan de regels
houden (92%)
*De leerkrachten zijn vriendelijk tegen de leerlingen (92%)
De leerlingen zijn het het minst eens met volgende uitspraken:
*Ik werk trager dan de anderen van mijn klas( 31%)
*Ik babbel tijdens de lessen wanneer het niet mag (30%)
*Ik zit te dromen tijdens de les (8%)
*Ik voel me alleen op de speelplaats (8%)
*Ik word gepest op school (7%)
Een kernteam zal deze gegevens verder analyseren en er volgend
schooljaar acties aan koppelen.

 Tevredenheidsenquête ouders
En ja, ook uw mening telt! Graag danken we de vele ouders die de
tijd namen om de bevraging in te vullen en tijdig terug te bezorgen.
Indienen van enquête kan nog tot en met de laatste schooldag.

 Facturen einde schooljaar
Dank om ook op het einde van het schooljaar alle facturen, tijdig,
correct en op de juiste rekening te betalen. Jullie medewerking
houdt onze werking financieel gezond en bespaart veel tijd!

 Ondernemende kleuters zorgen zelf voor
verfrissende ijsjes tijdens de warme zomerdagen.

 Kleutersportdag onder begeleiding van L6.
De school werd omgetoverd tot een heus sport- en speldomein!

Vakantiedagen schooljaar 2017-2018
Zomervakantie Vrijdagmiddag 30 juni 2017 tot en met donderdag 31
augustus 2017
Herfstvakantie Van maandag 30 oktober tot zondag 5 november 2017
Kerstvakantie Van maandag 25 december tot zondag 7 januari 2018
Pedagogische studiedag Woensdag , 7 februari 2018
Krokusvakantie Van maandag 10 februari tot zondag 18 februari 2018
Paasvakantie Van maandag 02 april tot zondag 15 april 2018
Pedagogische studiedag Maandag 30 april 2018
Feest van de arbeid Dinsdag 1 mei 2018
Facultatieve verlofdag Woensdag 9 mei 2018
Hemelvaartsdag Donderdag 10 mei 2018
Brugdag Vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag Maandag 21 mei 2018
Facultatieve verlofdag Dinsdag 22 mei 2018
Facultatieve verlofdag Woensdag 23 mei 2018
Laatste schooldag Vrijdag 29 juni 2018 tot 12U20

Individuele oudercontacten schooljaar 2017-2018
Donderdag 26 oktober 2017
Donderdag 08 maart 2018
Donderdag 28 juni 2018

Feesten schooljaar 2017-2018
Mosselfeest Vrijdag 13 oktober 2017
Carnavalsfeest Vrijdag 23 februari 2018
Schoolfeest Zondag 3 juni 2018

