
INSCHRIJVINGEN 

 Nieuwe organisatie van de inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016 

Zie rubriek: inschrijvingen op de website 

Er gelden voor de inschrijvingen van volgend schooljaar ook bepaalde voor-

rangsperiodes: 

 Broers en zussen van kinderen die reeds school lopen te Kerksken 

kunnen vanaf de maand januari worden ingeschreven. 

 Kinderen van eigen personeel kunnen vanaf februari worden inge-

schreven. 

 Kinderen die niet tot deze eerste twee groepen behoren, kunnen vanaf 

de tweede helft van februari worden ingeschreven. 

Indien gewenst kan u steeds contact opnemen met de directie via mail: 

directie@debloesem.net of telefoon: 053/83.91.46 

Meer info op onze website (Algemeen-->rubriek inschrijvingen!) 

 

 

PASTORAAL 

De advent is de periode van het verwachten. Iemand verwachten, iets tege-

moet zien, ergens op rekenen, ergens naartoe leven. Het is een typisch men-

selijke bezigheid. Leven zonder verwachting is een doodlopende weg. 

Verwachten is leven met open ogen en oren, en zich nooit laten verdoven. 

Het is geloven dat 'er een ander is die komen moet', maar toch zélf iets doen, 

zélf aanklagen, én zélf opbouwen.  

WELZIJNSZORG 

We danken  alle mensen die zich hebben ingezet om het Welzijnscafé van al-

lerlei lekkers te voorzien! Jullie inzet heeft echt geloond want met deze actie 

hebben we maar liefst circa 700 euro kunnen ophalen. Dit bedrag zal op de 

Kerstbijeenkomst van de Welzijnsschakel 't Klikt worden overhandigd. 



Maandkalender januari 2015 

07/01: Driekoningenfeest 14.00-17.00 uur  (vrijblijvend) 

08/01: Fruitdag 

08/01: Kriebelteam 

09/01: IDO-film + Pestactieplan + Spelletje Relationele Vorming NM 

12/01: Catechese  Klas 6 18.30 uur 

13/01: Zwemmen NM Klas 5&6 

20/01: Zwemmen NM Klas 5&6 

20/01: Infoavond VCLB Op weg naar het secundair Klas 6  

 (19.30 uur in de Maretak te Aalst) 

21/01: Pedagogische Studiedag (= GEEN SCHOOL) 

22/01: Oudercontact (Kleuter & Lager) + Rapport 3 + Oudercafé 

Alle klassen: uitgezonderd Klassen1A/B (enkel op uitnodiging), Klassen Geel/Groen 

26/01—04/02: IDO-Fruitactie 

26/01: Catechese  Klas 6 18.30 uur 

27/01: Zwemmen NM Klas 5&6 

28/01: Gezond ontbijt (Kleuter & Lager) 

29/01: Bib-activiteit VM Klas 2A/B 

 

Meer info in verband met een activiteit kan u op onze  

digitale kalender (op de  website) terugvinden. 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Meter/Peter-activiteit 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

We willen juf Ann (Klas Groen) feliciteren met de geboorte van haar 

kleindochter Febe. 

Wij verwachten dat ALLE kinderen van de lagere school een fluohesje 

dragen. Als ouder kan je er zelf één voorzien of een IDO-exemplaar van 

de school aankopen (4 euro). Het is immers heel erg belangrijk dat on-

ze kinderen voldoende zichtbaar zijn! 

ZICHTBAARHEID 

VOEDING 

Vanaf januari kan u via onze site meer info i.v.m. aanwezige allergenen in 

onze warme maaltijden raadplegen.  Hiervoor kan u in de rubriek 'Menu 

Middagmaal' terecht. 


