Nieuwsbrief 5
Schooljaar 2017-2018
Schoolorganisatie:
Meester Sander vervangt meester Jesse die tijdens een
ongelukkige val zijn arm heeft gebroken. We wensen hem een
spoedig herstel toe .
Ter nagedachtenis van de vader van Aron uit L1 en Alexis ( tot
vorig schooljaar in onze school in L3) hielden we met de hele
school een ingetogen moment op het voetbalveld. Daarnaast kreeg
iedereen ook de kans om dit moment op te dragen aan iemand
waarvan zij reeds afscheid moesten nemen.

Naschoolse sport!
Zaterdag 24 februari namen onze finalisten deel aan het
Brusselskampioenschap veldlopen .
Woensdagnamiddag 14 maart nam onze tweede en derde graad
deel aan het voetbaltornooi in Woluwe.
Beide activiteiten kenden een succesvolle deelname! Proficiat!

Verslag is te lezen op smartschool. Meer mooie sfeerfoto’s zijn te
raadplegen op de website.

Themaspeeltijden !

De themaspeeltijden zijn een maandelijks initiatief van de
werkgroep Sociale vaardigheden en een realisatie van het voltallig
personeel. Zo kende onze laatste “Themaspeeltijd Ballonnen” een
enorm succes. Leerlingen genoten o.l.v. de juffen en meester een
heel spelletjesparcours met ballonnen.

Maart is de dansmaand!
Naast de themaspeeltijden , realiseren de leerkrachten, in maart
ook de dansmaand.
Daarbij krijgen de leerlingen de kans om tijdens de speeltijden
dansjes in te oefenen, die de dag voor de Paasvakantie aan alle
kinderen worden getoond. Zo worden naast de creatieve en
muzische vaardigheden, zeker ook de sociale vaardigheden van de
leerlingen gestimuleerd.

Waterweek van 19 tot 23 maart
2018!
De waterweek is een initiatief van de werkgroep
gezondheidsbeleid. Gedurende die week wordt er op school enkel
water aangeboden. Dankzij dit project konden we alle kinderen
ook voorzien van een gratis drinkbus!

Schoolfotograaf komt op donderdag 29 maart!
Traditiegetrouw komt onze schoolfotograaf op donderdag voor de
Paasvakantie langs . Hij start al om 7u30 in ons kinderdagverblijf
, waar de allerkleinsten samen met broers en
zussen op de foto kunnen, nog voor de school
begint.
Vanaf 8U45 worden dan aansluitend de foto’s
van de kleuters en leerlingen genomen in de
kleuterzaal.
Trek die dag dus maar je mooie kleren aan en zet een lieve snoet
op !

Onze leerlingen brengen een schooleigen krant
uit!
Onder leiding van Juf Shana, brengen onze leerlingen een
schooleigen digitale nieuwsbrief uit. Een initiatief van de
werkgroep ICT.
De eerste “De B(L)oeiende Krant” mogen
jullie nog voor de Paasvakantie in jullie
smartschool-berichtenbox verwachten!

Leerlingenfiche ter controle en bevestiging van
de inschrijving 2018/2019;
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn nu volop aan de
gang . Na de Paasvakantie start de opvisperiode voor de kinderen
die (geweigerd werden en ) nog geen plaats hebben.
Om niet onnodig mensen te weigeren, is het belangrijk zicht te
hebben of onze huidige leerlingen naar volgend schooljaar in
onze school blijven.
Wij vragen dan ook de gegevens op de leerlingenfiche grondig
na te kijken en indien nodig te verbeteren (actualiseren) alsook
aan te geven of uw kind volgend schooljaar in De Bloeiende
Kerselaar blijft of van school verandert.
Hartelijk dank voor jullie medewerking .

Vakantiedagen 2017/2018
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

Nu ook rapporten te raadplegen op smartschool
Via skore-puntenboekje (rechts onderaan) / Links icoon rapporten
aanvinken en dan bovenaan gewenste rapport selecteren.

