Nieuwsbrief 6
Schooljaar 2017-2018
Schoolorganisatie/afsprakenkalender:
Naast de wekelijkse bibliotheekbezoeken, zwemlessen en
culturele uitstappen naar GC Wabo , verkeerslessen en andere
boeiende , educatieve activiteiten, zetten we graag onze
bijkomende en leerrijke activiteiten voor u op een rijtje:
Vrijdag 25 mei 2018: Sportdag voor de Lagere school en Feest
van de LLLLiefde in de kleuterschool.
Vrijdag 1 juni 2018 : Rapport 4 in de
Lagere school.
Zondag 3 juni 2018: Spetterend
Schoolfeest Thema Reis rond de wereld
Dinsdag 12 juni 2018: Bezoek van de
nieuwe Algemeen Directeur van de
scholengroep Dhr. Jurgen Wayenberg.
Woensdag 13 juni 2018: Themaspeeltijd
Woensdag 13 juni 2018 : Infomoment nieuwe ouders volgend
schooljaar.
Maandag 25 juni 2018: Fundag voor alle kinderen met heuse
springkastelen dankzij de opbrengst van het carnavalfeest!
Dinsdag 26 juni 2018: Sportvoormiddag voor de kleuters
georganiseerd door Meester Dieter en de leerlingen van L6.
Donderdag 28 juni 2018: Oudercontact in alle klassen van 15U30
tot 19U. Rapport 5 in de lagere school.
Donderdag 28 juni 2018: Proclamatie in L6 om 19U30.
Vrijdag 29 juni 2018: Laatste halve schooldag tot 12u20. Opvang
enkel mogelijk mits inschrijving tot 16U.

Infosessies op 3 juni
2018 tijdens
schoolfeest:
Smartschoolgebruik als
communicatiemiddel
binnen onze school
Daar smartschool het schoolinterne en ideale middel is om de
school- en klascommunicatie te optimaliseren naar volgend
schooljaar toe, zetten wij graag de troeven en werking ervan
voor jullie op een rijtje: Om alle ouders de kans te geven deze
toelichting te kunnen volgen organiseren we verschillende
sessies tijdens het schoolfeest in onze leraarskamer:
11U voor de ouders van K1A
11U30 voor de ouders van K1B
12U voor de ouders van K2
12U30 voor de ouders van K3
13U voor de ouders van L1
13U30 voor de ouders van L2
16U voor de ouders van L3
16U30 voor de ouders van L4
17U voor de ouders van L5

IEDEREEN WELKOM !

Basisschool “ De
Bloeiende Kerselaar”
heeft het genoegen
iedereen uit te
nodigen op haar
schitterend schoolfeest
ZONDAG 3 juni 2018 VANAF 11U30
OP HET SCHOOLDOMEIN

:

PROGRAMMA
Vanaf 11U30: Infosessies smartschoolgebruik
voor ouders (leraarskamer) Schema zie lager.
11u30 : FIETSENBEURS (fietsenstalling)
11U30 : BOEKENBEURS (links in paviljoen)
12U00: WERELDKEUKEN door de ouders ,
SMOOTHIES, BARBECUE
HAMBURGERS, WORSTEN EN FRIETEN
Ook desserten uit verschillende landen.
14U00 : OPTREDENS VAN DE KINDEREN
Thema : REIS ROND DE WERELD!
Doorlopend tombola ten voordele van educatief
spelmateriaal !

Fiscaal attest opvang 2017!
Het fiscaal attest van de opvang met betrekking tot de
belastingaangifte wordt op 1 juni 2018 meegegeven via uw kind
( via rapport lagere en heen-en weerschriftje kleuters)

Godsdienstkeuze K3 en waarborgformulieren L6
*K3: De ingeschreven leerlingen voor ons eerste leerjaar in
2018-2019 krijgen op 1 juni een godsdienstkeuzeformulier
mee.
*L6 en schoolverlaters : De leerlingen van L6 en de
schoolverlaters krijgen via hun rapport zowel voor hun
schoolwaarborg, als hun resterende uitstappengeld aan te
vullen schuldvorderingen mee.
Dank om deze formulieren binnen de 7 dagen aan de juf van
uw kind terug te bezorgen.

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.
Aanvraag wijziging kan door opvraging van nieuw formulier
door onderstaande strook per kerende terug te bezorgen op
school.

Aanvraag wijziging formulier levensbeschouwelijke
vakken.
Naam kind: ----------------------------------------------------Klas: ----------Datum

Handtekening ouder

