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EDITORIAAL

HERFSTWANDELING
Op zondag 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse
herfstwandeling plaats die georganiseerd wordt door het
oudercomité. We vertrekken en komen aan in onze
Damiaanschool.
Na de wandeling kunt u nog wat drinken of een heerlijke
zelfbereide spaghetti blijven eten op school. De kinderen,
ouders en leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar
verzorgen de catering. Met de opbrengst drukken de
helpende ouders en kinderen het kostenplaatje van het
weekje openluchtklassen in Durbuy in maart 2018.
U ontving hierover deze week al een brief met
inschrijvingsstrook. U vindt de brief ook terug op onze
website. Inschrijven kan tot en met dinsdag 10 oktober
2017.

INFOAVOND ‘VEILIG OP ’T INTERNET’
LOKALE VRIJE DAG
Op maandag 2 oktober 2017 is er een lokale vrije dag. Er is
geen klas, maar wel opvang. Wie op die dag een warm
middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen 9 uur van de
dag zelf weten.
Op een lokale vrije dag is er geen naschoolse sport. Dus er
is die dag geen Rollebolle voor K3.

GEEN STUDIE
Er is geen studie op maandag 9 oktober 2017 en op dinsdag
24 oktober 2017 wegens overleg schoolteam.
Er is ook geen studie op donderdag 26 oktober 2017 wegens
laatste donderdag voor de herfstvakantie.

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert het
Oudercomité van de Damiaanschool, in samenwerking met
de Gezinsbond, een infosessie ‘Veilig op het internet’.
Heel wat van onze kinderen zijn dagdagelijks actief op het
wereldwijde web, maar zijn zich niet altijd bewust over de
mogelijke gevaren dat dit met zich meebrengt. Tijdens
deze infosessie biedt de (kinder-)psychologe Mieke Duthoo
ons wat inzichten en praktische tips om onze kinderen op
een zo veilig mogelijke manier op het internet te sturen.
Er werd gekozen om de modules ‘Internet en privacy’ en
‘Cyberpesten’ extra te belichten.
Binnen de eerste module leren we hoe je controle kan
houden over welke gegevens je op het internet te grabbel
gooit.
In de module over ‘Cyberpesten’ wordt dit soms hardnekkig
probleem geduid. Er worden mogelijke oplossingen naar
voren geschoven.

De voordracht wordt u gratis aangeboden door het
Oudercomité en de Gezinsbond. Wel vragen wij, om
organisatorische redenen, op voorhand in te schrijven.
PRAKTISCH:
De infosessie vindt plaats in de Damiaanschool van 20 u. tot
22 u. De deuren openen om 19.30 u.
Inschrijven kan tot 10 oktober via mail naar
infosessies.damiaanschool@gmail.com.
Gelieve te vermelden met hoeveel personen u wenst te
komen.

PEUTERINSTUIF
Op maandag 23 oktober 2017 van 16 uur tot 18.30 uur is er
peuterinstuif op onze school.
Ouders die een kindje hebben geboren in 2016 en die op
zoek zijn naar een school zijn er van harte welkom. Wij
willen hen graag laten weten hoe onze school peuters
begeleidt in de klas, over de middag, tijdens de middagrust,
voor en na school.
Ook de ouders die nu al een peuter in onze peuterklas
hebben, kunnen ons klasje bezoeken en een praatje maken
met de juffen.
Onze capaciteit
geboortejaar.
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Voor de kinderen geboren in 2015 zijn er momenteel geen
plaatsen meer ter beschikking. Er kan wel nog aangemeld
worden voor de wachtlijst. Ouders maken hiervoor een
telefonische afspraak met de directeur – 056 21 67 14.
Voor de kinderen geboren in 2016 start de
inschrijvingsprocedure op maandag 29 januari 2018 via het
centraal
aanmeldingssysteem
van
het
Lokaal
Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs Kortrijk.
Voor meer informatie www.naarschoolinkortrijk.be.

OPVANG IN DE HERFSTAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie is de opvang open van maandag 30
oktober 2017 tot en met vrijdag 3 november 2017, met
uitzondering van de officiële feestdag van Allerheiligen op
woensdag 1 november 2017. Er zal een leuk aanbod zijn van
allerlei activiteiten voor iedereen. Het programma vindt u in
de Damiaaninfo van november 2017.
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.

SCHOOLTOELAGE
Naast leerlingen van het secundair onderwijs en studenten
van het hoger onderwijs komen ook kleuters en leerlingen
van het lager onderwijs in aanmerking voor een toelage als
het gezinsinkomen beneden een bepaalde inkomensgrens
ligt.
We hebben voor u een uitgebreide folder en
aanvraagformulieren op school ter beschikking. Vraag er
gerust naar via de klastitularis van uw kind.
Juffrouw Lieve, onze zorgcoördinator en Ariane, onze
administratief medewerker geven u indien nodig graag
bijkomende uitleg en helpen u bij het invullen van de
aanvraagformulieren.
Meer informatie vindt u ook op de website
www.studietoelagen.be of via het gratis nummer van de
Vlaamse Overheid 1700.

BOUWEN EN VERBOUWEN 1
De volgende fase van de uitvoering van het masterplan van
onze school start volgende week. Daarbij worden de daken
van de zorgklas kleuter en 1ste kleuter en het 2de en 3de
kleuter vernieuwd. Er wordt extra isolatie aangebracht, de
koepels worden vervangen en er komt een nieuwe
dakbedekking. De hellende daken van de gebouwen van het
lager worden geïnspecteerd en hersteld en er komen
veluxen in het dak van het poortgebouw. Die kaderen in één
van de volgende projecten waarbij we de keuken zullen
uitbreiden en een zoldersnoezelruimte zullen creëren. De
werken worden in normale weersomstandigheden afgerond
tegen de herfstvakantie. We verwachten zo goed als geen
hinder voor de werking van de school.
Verder is een rioleringsdossier ter subsidiëring ingediend.
Het is immers zo dat er bij de wegeniswerken op de
Pottelberg een gescheiden rioleringsstelsel wordt
aangelegd. Daardoor zijn we verplicht ons regenwater en
het afvalwater gescheiden aan te leveren. Voor de school is
dit gezien de oppervlakte en veelheid van lozingspunten en
regenpijpen een gigantische onderneming waarbij alle
ondergrondse leidingen gescheiden moeten worden. We
gaan van de gelegenheid ook gebruik maken om
regenwaterputten aan te leggen voor het toiletwater. We
verwachten dat dit subsidiëringsdossier in de loop van 2018
wordt goedgekeurd.
Op termijn worden de oude gebouwen van De Korf, onze
buren afgebroken. Daarbij verdwijnen ook ons secretariaat,
computerklas en personeelslokaal. We voorzien 3
nieuwbouwlokalen te realiseren in de vroegere tuin van de
zusters, maar we zitten met problemen.

De regelgeving in verband met de subsidiëring van bouw en
renovatie van schoolgebouwen werd gewijzigd. Waar we
vroeger na het afwerken van een dossier beneden de
€ 125 000 onmiddellijk een nieuw dossier konden indienen,
moeten we nu 2 jaar wachten. Voor ons masterplan dat
opgesplitst is in 10 deelfases is dit dramatisch.
Daarbij mogen er met dossiers beneden de € 125 000 geen
nieuwbouwprojecten meer worden gerealiseerd. Voor ons
betekent dit een streep door de rekening voor de bouw van
een nieuw secretariaat, computerklas en personeelslokaal.
We hebben 4 jaar terug een groot dossier ingediend bij het
Departement Onderwijs voor de realisatie van het totale
project van ons masterplan, maar voor deze dossiers boven
de € 125 000 is er momenteel een wachttijd van 15 à 20
jaar.
De overheid raadt ons aan om privé-investeerders aan te
spreken om ons masterplan te realiseren. Die privéinvesteerders zorgen voor het kapitaal, treden op als
eigenaar en krijgen jaarlijks een deel van hun investering +
interessante bonus terug van de school op een termijn van
33 jaar. De overheid zal wellicht eind dit jaar deze vorm
van scholenbouw naar scholen toe gedeeltelijk subsidiëren.
Misschien biedt deze piste ons mogelijkheden. We volgen
dit op.
Bent u in de mogelijkheid om als privé-investeerder te
fungeren of ons privé-investeerders aan te brengen, dan
horen we het graag.

GULDENSPOORPAD
Op 25 september 2017 startten de voorbereidende werken
voor de fiets-bustunnel. De fietsbrug in de Zandstraat
wordt afgebroken. Het Guldenspoorpad zal daardoor vanaf
oktober twee maanden onderbroken zijn.
Meer info via de link:
https://www.kortrijk.be/stationsproject/nieuws/startwerk-fiets-bustunnel-fietsbrug-zandstraat-wordtafgebroken-verkeer-in-zandstraat-blijft

ACTIVITEITENKALENDER & FOTO’S
Bij deze Damiaaninfo vindt u de activiteitenkalender van
oktober 2017. We geven de activiteitenkalender vanaf nu
ook weer op papier mee. We merken dat dit voor de
kinderen makkelijker is om maandelijks op de hoogte te
blijven van alle activiteiten.
Deze Damiaaninfo en de kalenders vindt u ook op onze
website: www.damiaanschoolkortrijk.be
Op onze website vind je ook foto’s van voorbije activiteiten.
Heeft nog iemand foto’s van de eerste schooldag? Bezorg
ze ons digitaal en we zetten ze ook op onze website.

