Nieuwsbrief 3
Schooljaar 2017-2018
We schenken je 5 kerstballen gevuld met een mooi gebaar;
De eerste is gevuld met LIEFDE

In bal twee zit GEZONDHEID
Bal drie is gevuld met HOOP
De vierde met GELUK
De vijfde is helemaal vol, gevuld met VRIENDSCHAP voor jou…

Vrolijke feestdagen en een gelukkig nieuwjaar .
Vanwege de directie en het voltallig personeel

School- en studietoelage Vraag het aan!
De schooltoelage voor een kleuter bedraagt 93,21 euro, die voor
een leerling tussen 104,86 en 157,29 euro
Misschien maakt ook u kans!
Hoe aanvragen? Online via www.studietoelagen.be
Hulp nodig bij je aanvraag? Bel gratis naar 1700 elke werkdag van
9u tot 19u

Dank u ouders, ouderraad, vriendenkring en
schoolraad!
Het team en de directie houden eraan alle ouders,
personeelsleden en vrienden van De Bloeiende Kerselaar te danken
voor het welslagen van de activiteiten die werden gerealiseerd;
Op onze website ( www.debloeiendekerselaar.be) kan u heel
wat beeldmateriaal (foto’s) vinden:

Mobiliteitsprojecten, afvalprojecten, Halloweenwandeling,
voorleesweek, Kerstmarkt, praatcafé’s, ….
Neem zeker ook een kijkje op de klasblogs van K1A TOT L3
In 2018 gaan we de
uitdaging verder aan om
SAMEN TE LEREN,
SAMEN TE LEVEN

Resultaten tevredenheidsenquête ouders juni
2017
5 meest tevreden uitspraken :
Mijn kind kent de afspraken die op school gelden (99%)
Ik vind het belangrijk dat de school een ouderraad heeft (99%)
Tevreden over wat mijn kind op school leert (97%)
Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken (96%)
Er is wederzijds respect tussen leerkrachten en leerlingen (96%)

Ook al zijn de meeste ouders nog best
tevreden (%) over volgende uitspraken, toch worden deze 5
minst tevreden uitspraken bewaakt: :
De directeur is bereikbaar en behulpzaam (82%)
Als ik met een probleem kom doet de school er wat aan ( 82%)
Ik krijg geregeld duidelijke info over de ontwikkeling van mijn
kind ( 82%)
Ik ben tevreden over de hygiëne op school (78%)
Ik ben op de hoogte van de werking van de ouderraad (76%)

Inschrijvingsbeleid.
De aanmeldingsperiode op www.inschrijveninbrussel.be vindt
plaats van 8 januari tot 2 februari 2018.
Kleuters en leerlingen die in onze school zijn ingeschreven
hoeven zich niet opnieuw aan te melden of in te schrijven!

Vakantiedagen 2017/2018
Kerstvakantie Van maandag 25 december tot zondag 7 januari
2018

Pedagogische studiedag Woensdag , 7 februari 2018 (opvang)
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 (opvang)
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 (opvang)
Laatste schooldag Vrijdag 29 juni 2018 tot 12U20

Sportieve brede school.
INSCHRIJVING SPORTSNACK op vrijdag van 15U30 tot
16U30 ( 1ste+2e+3e graad) START 12 januari 2018
Naam: .................................. ................................. klas : ..........
Tel : ....................................... gsm : ..................... .....................
Graag schrijf ik mijn dochter/zoon in voor de Sportsnack en
betaal hierbij €20.
o .................................... Mijn dochter/zoon wordt op school
afgehaald om 16u30.
o .......................................... Mijn dochter/zoon mag om 16u30 naar

naschoolse opvang worden gebracht.
Handtekening ouders

