Nieuwsbrief 9
Schooljaar 2018-2019
We wensen jullie samen met de afscheidnemende
leerlingen van het zesde leerjaar een
fantastische zomervakantie toe!

Boeiend einde schooljaar.
Heel wat sfeerbeelden van de boeiende laatste schoolmaand
zijn op de website www.debloeiendekerselaar.be terug te
vinden (kleutersportdag,waterspelactiviteiten, …) maar de
apotheose was zeker de FUNDAG van 27/06/2019.

Eerste afspraken 2019-2020
Tips eerste schooldag per klas op de website terug te vinden!
*Eerste schooldag : maandag 2 september om 8u45 stipt .
*Algemeen infomoment voor alle ouders : dinsdag 3 september
om 18u in de refter.
*Praatcafé voor alle ouders: woensdag 18 september om 8u15
*Vergadering ouderraad: donderdag 3 oktober om 20u.
*Mosselfeest: vrijdag 11 oktober vanaf 17u30

Subsidies 2019/2020
We zijn enorm trots dat we via onderwijs Brussel de subsidie
voor een bewegingsvriendelijke speelplaats te waarde van

15000 euro hebben binnengehaald .Proficiat Juf Nona, Juf
Lien en Juf Winke!
We kijken benieuwd uit naar de realisaties!
Ook Meester Sander wist 1000 euro te bemachtigen voor de
verdere uitbouw van ons fietspark via Schoolvervoerplan en Juf
Kathleen K2, wist voor de kleuterklassen een milieusubsidie ter
waarde van 350 euro binnen te halen en voor volgende aankopen
:Bravo !

Duimen nu nog voor de volgende ingediende subsidies bij de
VGC : ICT ter waarde van 20000 euro door Juf Shana en een
algemeen educatieve subsidie ter waarde van 4500 euro.

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020
Hervatten van de lessen

Maandag 2 september 2019

Pedagogische studiedag

Vrijdag 25 oktober 2019 (opvang tot 16u)

Herfstvakantie

Van maandag 28 oktober tot zondag 3 november
2019

Kerstvakantie
Pedagogische Studiedag

Van maandag 23 december tot zondag 5 januari
2020
Woensdag 12 februari 2020 (opvang tot 16u)

Krokusvakantie

Van maandag 24 februari tot zondag 1 maart 2020

Paasvakantie

Van maandag 6 april tot zondag 19 april 2020

Feest van de arbeid

Vrijdag 1 mei 2020

Facultatieve verlofdag

Woensdag 20 mei 2020 (opvang tot 16u)

Hemelvaartsdag

Donderdag 21 mei 2020

Brugdag

Vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag

Maandag 1 juni 2020

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 2 juni 2020

Facultatieve verlofdag

Woensdag 3 juni 2020 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni 2020 tot 12U20 ( opvang tot 16u)

Individuele oudercontacten schooljaar 2019-2020
Donderdag 14 november 2019
Donderdag 20 februari 2020
Maandag 29 juni 2020

Feesten schooljaar 2019-2020
Mosselfeest Vrijdag 11 oktober 2019
Kerstmarkt Vrijdag 13 december 2019
Carnavalsfeest Vrijdag 14 februari 2020
Schoolfeest Zondag 17 mei 2020

