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EDITORIAAL

Maandag 12 februari 2018
We beginnen creatief en knutselen fantastische maskers en
leuke hartendiertjes.
Dinsdag 13 februari 2018
Wie is de beste en meest romantische Cupido? We gaan er
op zoek naar.
Woensdag 14 februari 2018
De meest verbazende en toffe stempelwerkjes. Ooit als
eens gestempeld met Duploblokjes?
Donderdag 15 februari 2018
Tijd voor het clownsparcours. Wie is de meest behendige
clown onder ons?
Vrijdag 16 februari 2018
We eindigen door de rustige toer op te gaan. Al ooit eens
aan yoga gedaan? Grijp je kans op de laatste dag van de
krokusvakantie.

STUDIE
Er is geen studie op volgende dagen:
- maandag 5 februari 2018 wegens overleg schoolteam
- donderdag 8 februari 2018 wegens laatste donderdag
voor de krokusvakantie

KROKUSVAKANTIE
Tijdens de krokusvakantie is de opvang iedere dag open van
7 uur tot 18.30 uur.

1 FEBRUARI TELDAG
Op 1 februari telt het Departement Onderwijs het aantal
kinderen in alle basisscholen van Vlaanderen. Op basis van
deze telling worden de lestijden, de puntenenveloppes en de
werkingsmiddelen toegekend voor volgend schooljaar.
Op 1 februari 2018 telt onze school 223 kinderen:
88 kleuters en 135 lagere schoolkinderen.
Verleden jaar waren dat 223 kinderen: 86 kleuters en 137
lagere schoolkinderen.

DIKKETRUIENDAG

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 Marleen, juffrouw Phebe en
juffrouw Sofie verzorgen de opvang. Er zal een leuk aanbod
zijn van allerlei activiteiten voor jong en de al wat ouderen.

Op dinsdag 6 februari 2018 is er Dikketruiendag.

Als milieubewuste school doen we mee!
Ook onze school neemt dit jaar deel! Om deze dag
symbolisch in de verf te zetten, verwachten we dat de
kinderen extra warm en ludiek gekleed naar school komen:
een dikke trui, een ferme muts, een lange sjaal, warme
handschoenen, extra wollen sokken, lekkere skilaarzen en
niet te vergeten prima oorverwarmers. Wie zal het
warmste kind zijn?
Iedere klas zal op die dag iets ludieks doen in het teken van
dikke-truiendag: de kinderen verkleden zich in schaap, of
maken een lange ketting met oude truien, of houden een
meeste laagjesverkiezing … Je kan het zo gek niet
bedenken. Heb je zelf een leuk idee? Laat het de juf of de
meester weten.

Op zondag 4 maart 2018 om 14.30 uur organiseert het
oudercomité voor de vierde keer een grandioze familiequiz
waarbij ouders en kinderen (zowel kleuters als lagere
schoolkinderen) samen de teams vormen en een fantastische
namiddag beleven. Welkom vanaf 14 uur.
U doet toch ook mee? Noteer het alvast in je agenda!
Binnenkort ontvangt u van het oudercomité meer info.

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

Thema 2018: Van Grijs naar Frisgroen
Voor de veertiende Dikketruiendag werd gekozen voor een
minder gekend klimaatprobleem: hittestress. Op warme
dagen veranderen steden en gemeenten door al de
verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de
temperatuur 7 graden hoger ligt dan op het platteland.
Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat
regenwater er te snel wegvloeit.
Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden: ze
zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen
wateroverlast.
Ruil stenen, asfalt en beton voor frisgroen! Hou het fris,
divers en heerlijk wild!
Meer info over de Dikketruiendag campagne vindt u op
www.dikketruiendag.be.

DAMIAANQUIZ

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.

DE WARMSTE WEEK – THINK PINK

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.

PANNENKOEKENVERKOOP
Onze jaarlijkse pannenkoekenactie is achter de rug!
Er werden 372 pakken van ½ kg verkocht. Dat is zomaar
eventjes 186 kg.
Er is een winst van € 772. We zijn superblij! Hartelijk dank!
En laat ze smaken!
De opbrengst wordt gebruikt voor de installatie van een
zonnezeil boven onze zandbak.

De koekjesbak van het 6de leerjaar bracht € 738,58 op. De
oliebollenverkoop was goed voor € 455,48. Het oudercomité
rondde deze bedragen aan tot € 1.500.
Een fiere delegatie van het 6de leerjaar ging op zaterdag 23
december naar Wachtebeke om onze bijdrage te
overhandigen. Het filmpje kunt u bekijken op onze website.
Bedankt allemaal voor jullie gulle bijdrages en een extra
proficiat voor de leerlingen van het 6de leerjaar die de vlam
hebben gestoken in dit initiatief. Proficiat!

