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EDITORIAAL

Woensdag 3 januari 2018 - Knutselen
We knutselen schattige ijsberen en grappige rendieren.
Donderdag 4 januari 2018 – Creatieve nieuwjaarskaartjes
De creatievelingen onder ons zijn opnieuw aan de beurt want
we maken leuke nieuwjaarskaartjes met onze beste wensen.
Vrijdag 5 januari 2018 – Nieuwjaarsreceptie
We houden onze eigen nieuwjaarsreceptie en klinken we op
het nieuwe jaar met een hapje en een drankje!

2de TRIMESTER
Het tweede trimester start op maandag 8 januari 2018.

STUDIE
Er is geen studie op volgende dagen:

OPVANG IN DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten tussen
kerstdag en nieuwjaarsdag.
De tweede week van de kerstvakantie is de opvang open van
dinsdag 2 januari tot en met vrijdag 5 januari 2018.
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste weten
tegen 9 uur van de dag zelf. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.
Juffrouw Sophie, juffrouw Phebe en juffrouw Sofie
verzorgen de opvang. Er zal een leuk aanbod zijn van allerlei
activiteiten voor jong en de al wat ouderen.
Dinsdag 2 januari 2018 – Kerstspelletjes
We starten de week met het spelen van kerstspelletjes. Wie
wordt het snelste rendier of de meest behendige pinguïn?

- dinsdag 9 januari 2018 wegens overleg schoolteam
- maandag 22 januari 2018 wegens opendeur
- maandag 29 januari 2018 wegens personeelsbijeenkomst
van de scholengemeenschap KBK

STUDIE 1STE LEERJAAR
Vanaf het 2de trimester is er op dinsdag en donderdag
studie van 16.05 uur tot 16.30 uur voor de kinderen van het
eerste leerjaar die in de opvang blijven.
Het schriftelijk huiswerk van die dag kan in die tijd worden
afgewerkt. Ook het lezen kan individueel geoefend worden.
We willen de ouders wel vragen om buiten deze studietijd
thuis te blijven oefenen op het lezen samen met hun zoon of
dochter.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

MUZISCHE WEEK ‘MY MACHINE’
In de week van 15 januari 2018 is er onze muzische week
rond het thema: ‘My machine’, mijn droommachine.
Het My Machine concept is uniek in de wereld in haar
combineren van alle onderwijsniveaus (van lager tot hoger
onderwijs). Aan kinderen in het lager onderwijs wordt
gevraagd welke droommachine zij graag zouden uitvinden.
Die ideeën worden vervolgens ontwikkeld door hoger
onderwijs-studenten (industrieel product ontwerpers, game
design studenten ...) tot een concept. In de laatste stap
worden die concepten gerealiseerd als Werkende Prototypes
door het technisch middelbaar onderwijs. Dit schooljaar
werd het 4de leerjaar van de Damiaanschool geselecteerd om
hieraan mee te werken.
U

kunt

de

werkzaamheden

volgen

op

de

website

http://mymachinevlaanderen.be/droommachine/droommachine-vande-vrije-basisschool-damiaanschool/

In onze muzische week willen we in alle klassen nadenken
over de meest fantastische droommachines. Daarbij gaan we
ook aan de slag om die machines te ontwerpen en zelfs te
gaan bouwen. Het belooft een bijzondere en hele creatieve
week te worden. We kijken er naar uit.

OPENDEUR & PEUTERINSTUIF
De resultaten van de muzische week ‘My machine’ laten we u
graag zien tijdens de opendeur en het toonmoment op
maandag 22 januari 2018 van 16 uur tot 18.30 uur.
We nodigen u uit om in alle klassen een kijkje te nemen naar
wat we in die week allemaal beleefd, gefantaseerd en
gecreëerd hebben.
Familieleden, vrienden, kennissen, sympathisanten en oudleerlingen zijn van harte welkom.
Er is die dag ook peuterinstuif. De deuren van de
peuterklas staan wagenwijd open voor de ouders van de
kinderen van onze peuterklas, maar ook voor nieuwe ouders
die graag kennis willen maken met de werking van onze
school.
De inschrijvingsprocedure voor de kinderen geboren in
2016 start immers al in februari 2017.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
De Damiaanschool is een school met beperkte plaats.
INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2018 – 2019
(KINDEREN GEBOREN IN 2016 OF VROEGER)

Kinderen geboren in 2016 kunnen naar school beginnen te
gaan in het schooljaar 2018 -2019 of voor degenen die laat
op het jaar (na 3 december 2016) geboren zijn in het
schooljaar 2019 - 2020.
Uw kind mag naar school gaan op de eerstvolgende
instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. De instapdata
voor de kinderen geboren in 2016 zijn:
Geboortedatum kind

Instapdatum

van 01-01-2016
tot en met 03-03-2016
van 04-03-2016
tot en met 05-05-2016
van 06-05-2016
tot en met 07-07-2016
van 08-07-2016
tot en met 01-08-2016
van 02-08-2016
tot en met 11-09-2016
van 12-09-2016
tot en met 23-10-2016
van 24-10-2016
tot en met 03-12-2016
van 04-12-2016
tot en met 31-12-2016

maandag 03-09-2018
bij de aanvang schooljaar
maandag 05-11-2018
na de herfstvakantie
maandag 07-01-2019
na de kerstvakantie
vrijdag 01-02-2019
op de teldag
maandag 11-03-2019
na de krokusvakantie
dinsdag 23-04-2019
na de paasvakantie
maandag 03-06-2019
na Hemelvaart
maandag 02-09-2019
bij de aanvang schooljaar

Broertjes en zusjes en kinderen van personeel geboren in
2016 kunnen onmiddellijk worden ingeschreven in de
voorrangsperiode van maandag 29 januari t.e.m. vrijdag 9
februari 2018.
Alle andere kinderen die ingeschreven willen worden,
moeten worden aangemeld in de periode van zaterdag
24 februari tot en met vrijdag 16 maart 2018 via de
website www.naarschoolinkortrijk.be. Sedert het schooljaar
2014 - 2015 gebruiken de basisscholen van de stad Kortrijk
immers een centraal elektronisch aanmeldingssysteem.
Meld uw kind aan, ook al kan het pas naar school op maandag
2 september 2019.
Hoe aanmelden?
Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be.
Voor hulp bij het aanmelden kunt u terecht op ons
schoolsecretariaat
Wat na aanmelden?
Aanmelden betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Hebt u uw zoon / dochter aangemeld via de website? Dan
ontvangt u in de 2de helft van de maand maart 2018 een
uitnodiging om uw kind in te schrijven in één van de scholen
van uw keuze. Dit kan vanaf maandag 16 april tot en met
woensdag 9 mei 2018.
Indien u voor geen enkele school van uw keuze in
aanmerking komt, ontvangt u een ‘document van nietgerealiseerde inschrijving’. In dit geval kunt u vanaf
maandag 28 mei 2018 uw kind nog inschrijven in een school
waar wel nog plaats. In Kortrijk is er voldoende plaats voor
alle kinderen uit de regio.

Hoe worden de plaatsen toegewezen?
Als er vrije plaatsen zijn, heeft een eerste schoolkeuze
altijd voorrang op een tweede of lagere schoolkeuze.
Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, krijgt wie
het dichtst woont of werkt bij de school voorrang op wie
verderaf woont of werkt.
Meer weten?
Neem een kijkje op www.naarschoolinkortrijk.be.

NASCHOOLSE SPORT DANS: L4 – L6
Vanaf januari wordt 2 nieuwe cursussen naschoolse sport
ingericht op onze school.
DANS (minimum is gehaald, wel nog 10 plaatsen vrij)
4de leerjaar (°2008) – 5de leerjaar (°2007) – 6de leerjaar
(°2006)
korte cursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 9 januari 2018 t.e.m. dinsdag 12 juni 2018
De kinderen leren dansen op eigentijdse muziek en gaan op
zoek naar nieuwe moves.

voor borstkankerpatiënten en hun familie. Het is een
initiatief dat kadert in de actie van ‘De Warmste Week’ van
Studio Brussel.
Tot op vandaag hebben de leerlingen al voor € 330,10 aan
koekjes verkocht tijdens de herfstwandeling. Op het
oudercontact van het lager vindt een 2de verkoop plaats.
Het Damiaanschoolteam heeft ook besloten om de
opbrengst van de verkoop van de oliebollen dit jaar aan
hetzelfde doel te schenken.
Daarnaast zal het ook oudercomité aanvullend nog een
bijdrage doneren.
Op naar de € 1 000? We duimen alvast!
Het 6de leerjaar dat uiteindelijk het initiatief nam om in
actie te schieten voor ‘De Warmste Week’ , kreeg
afgelopen maandag als bedanking en om hen een hart onder
de riem te steken een verrassingsbezoek van de
Ghost Rockers van Ketnet. Whaaaaaaw!!!

Tot iedere cursus worden maximum 20 kinderen toegelaten
om de kwaliteit te garanderen.
INSCHRIJVINGEN GEBEUREN UITSLUITEND VIA DE
SPORTDIENST VAN DE STAD KORTRIJK:
U kunt online inschrijven via www.kortrijk.be/webshop.
U kunt ook telefonisch inschrijven: 056 27 80 00
Openingsuren administratie sportdienst:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot
17 uur doorlopend
- woensdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
Meer info?
https://sport.kortrijk.be
SCHOOLAFSPRAKEN
Lagere schoolkinderen blijven op de speelplaats onder
toezicht totdat de naschoolse sport start.
Kinderen die na de naschoolse sport nog op school blijven,
worden door de lesgever begeleid naar de opvang.
Ouders die hun kinderen na de naschoolse sport ophalen,
wachten buiten de sportzaal.

DE WARMSTE WEEK – THINK PINK

KERSTVIERINGEN
De leerlingen van het 6de leerjaar hebben al 2 maal een
koekjesbak georganiseerd ten voordele van Think-Pink, de
nationale borstkankercampagne die zich dagelijks inzet

U vindt het overzicht van de Kortrijkse kerstvieringen terug
op de website www.kerkinkortrijk.be

