Nieuwsbrief 8
Schooljaar 2017-2018
 Samen met de afscheidnemende leerlingen van L6
wensen we jullie een deugddoende zomervakantie
toe!

Belangrijke afspraken einde schooljaar.
*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.



Eerste afspraken volgend schooljaar 2018-2019
Eerste schooldag maandag 3 september 2018 om 8U45.
Algemene infoavond voor alle klassen op dinsdag 4 september
2018 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.

 Facturen einde en begin 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!
*Om de ouders de kans te geven de betaling voor de aanvang van
het nieuwe schooljaar te spreiden, kan u de betalingen in bijlage
vinden.

 Jaarlijkse 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:
*Ik kan in de lessen goed volgen. (92%)
*Ik heb vrienden op school. (92%)
* Er zijn duidelijke regels op school, zodat ik weet wat mag of niet
mag. ( 90%)
*Ik kan goed leren (89%)
*De leerkrachten letten erop dat de leerlingen zich aan de regels
houden (86%)
De leerlingen zijn het, het minst eens met volgende uitspraken:
*Ik voel me alleen op de speelplaats (15%)
*Ik word gepest op school (16%)

*Ik zit te dromen tijdens de les (16%)
*Ik babbel tijdens de lessen wanneer het niet mag (17%)
*Ik werk trager dan de anderen van mijn klas( 27%)
Een kernteam zal deze gegevens verder analyseren en er volgend
schooljaar acties aan koppelen.

 Heuse fundag voor alle kleuters en leerlingen was
1 groot succes! Ook het verfrissend ijsje was
welgekomen.

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

Vakantiedagen schooljaar 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.

Individuele oudercontacten schooljaar 2018-2019
Donderdag 25 oktober 2018
Donderdag 21 maart 2019
Donderdag 26 juni 2019

Feesten schooljaar 2018-2019
Mosselfeest Vrijdag 12 oktober 2018
Carnavalsfeest Vrijdag 22 februari 2019
Schoolfeest Zondag 26 mei 2019

