Nieuwsbrief 9
Schooljaar 2020-2021
Samenstelling nieuwe schoolraad
2021-2025
De schoolraad is een adviesorgaan, dat de school in haar
beleid adviseert en ondersteunt :Proficiat aan alle leden !
Voorzitter Dhr. Johnny Claeys (ouder uit L2)
Ondervoorzitster Mevr. Rabiâa Moujahid ( ouder uit L1)
Ouderlid Dhr. Nicolas Doesberg (ouder uit K1B )
Mevr. Hilde Claes ( bibliotheek Rozenberg)
Mevr. Stephanie Pysson ( Gemeenschapscentrum
Wabo )
Personeelsleden: Juf Kathleen Lenders K3
(secretaris) Juf Anne Vermeire SES en
Juf Katleen Wauters ZC

Facturatie 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 jullie de kans te geven de betaling voor de aanvang van het
nieuwe schooljaar te spreiden, kreeg u de betalingen
uitstappengelden en zwemabonnementen vorige week al mee .

Boeiend einde schooljaar. Foto’s op website !
Heel wat sfeerbeelden van de boeiende laatste schoolmaand zijn
op de website www.debloeiendekerselaar.be terug te vinden oa
talentenjacht , voetgangersbrevet in L1 , kleutersportdag
onder begeleiding van L6,enz …, maar de apotheose wordt
zeker en vast de FUNDAG van vrijdag 25/06/2021.
Ga zeker een kijkje nemen 

Digitale oudercontacten einde schooljaar
Niet vergeten te reserveren via Smartschool “oudercontacten”
De digitale oudercontacten zelf gaan door op :
woensdagvoormiddag 30 juni en afhankelijk van de leerkrachtenagenda ook na schooltijd op:
maandagavond 28 juni en dinsdagavond 29 juni.

Grote Tombola
Dank aan alle ouders die de aankoop van de nieuwe wiskunde-,
taal-, en wereld-oriënterende- methodes
reeds ondersteunden 
Aankoop tombola kan enkel via betaling op
De Bloeiende Kerselaar BE91 0682 1037
8576
Mededeling : Naam kind + klas
Prijs : 3 euro= 1 lot
(6 euro = 2 loten )
10 euro = 4 loten.
Overschrijving mogelijk tot en met 15 juni 2021!
Prijzen worden tijdens de Fundag op 25 juni verloot en
meegegeven aan uw kind( eren)

Onze school kleurt donderdag 17/06 helemaal
rood!
Donderdag 17/06/2021 kleurt onze sport-actieve school volledig
ROOD , naar aanleiding van het EK voetbal en de kleutersportdag!
De kinderen mogen donderdag rood gekleed naar school komen.
Wij zijn immers supertrots op “al onze
Belgische sporters “; de Rode Duivels, de
Red Lions, de Red Panthers, en al onze
olympische sporters . GO,GO,GO ,…
Vrijdag konden de kleuters en leerlingen de
wedstrijd van de Red Panthers tijdens de
opvang volgen op het grote scherm! Zie foto:

Programma L6 einde schooljaar is rond
Volgend eindejaarprogramma wordt coronaproof georganiseerd;

Vrijdag 25 juni 2021 Fundag samen met alle leerlingen, per
klasbubbel.
Maandag 28 juni 2021 :
8u45 Laserschoot voor L6 in het Zoniënwoud met aansluitend
voorbereiding van de proclamatie.

18u30 Proclamatie in openlucht samen met de ouderbubbels en
het personeel.
21u30 Overnachting op school
Dinsdag 29 juni 2021: Daguitstap naar zee samen met L5 .

Tips eerste schooldag en infobrochure worden
eind juni gecommuniceerd.
Tips eerste schooldag worden eind juni gecommuniceerd via
smartschool en eveneens per klas op de schoolwebsite
gepubliceerd.
*Eerste schooldag : woensdag 1 september start 8u45 stipt .
*Voor het algemeen infomoment voor alle ouders begin
september wachten we de richtlijnen van de overheid verder
af.

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022
Hervatten van de lessen

Woensdag 1 september 2021

Herfstvakantie

Van maandag 01 november tot zondag 7 november
2021

Pedagogische studiedag

Woensdag 10 november 2021 (opvang tot 16u)

Wapenstilstand

Donderdag 11 november 2021

Pedagogische studiedag

Vrijdag 12 november 2021

Kerstvakantie
Krokusvakantie

Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag
9 januari 2022
Van maandag 28 februari tot zondag 6 maart 2022

Paasvakantie

Van maandag 4 april tot zondag 18 april 2022

Facultatieve verlofdag

Woensdag 25 mei 2022 (opvang tot 16u)

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei 2022

Brugdag

Vrijdag 27 mei 2022

Pinkstermaandag

Maandag 6 juni 2022

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 7 juni 2022

Facultatieve verlofdag

Woensdag 8 juni 2022 (opvang tot 16u)

Laatste schooldag

Dinsdag 30 juni 2022 tot 12U20 ( opvang tot 16u)

Feesten schooljaar 2021-2022 :onder voorbehoud
Mosselfeest Vrijdag 22 oktober 2021
Kerstmarkt Vrijdag 10 december 2021
Carnavalsfeest Vrijdag 18 februari 2022
Schoolfeest Zaterdag 21 mei 2022

