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EDITORIAAL

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. Start om 14.30 uur.
U doet toch ook mee?
Inschrijven: www.damiaanschoolkortrijk.be

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 7 maart 2018 is er pedagogische studiedag.
Het team van de Damiaanschool verdiept zich in het thema
‘nieuwe autoriteit’.

DAMIAANQUIZ

Er is op die dag geen klas. De opvang is wel open. Wie op die
dag een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten.

STUDIE
Er is geen studie op volgende dagen:
- maandag 12 maart 2018 wegens overleg schoolteam
- donderdag 29 maart 2018 wegens laatste donderdag voor
de paasvakantie

PAASVAKANTIE
De paasvakantie start op zaterdag 31 maart 2018.
De opvang is gesloten op Paasmaandag 2 april 2018. Alle
andere dagen is de opvang open.
De activiteiten tijdens de vakantieopvang zal u terugvinden
in de volgende Damiaaninfo van april 2018.

VERKEERSVEILIGHEID

INSCHRIJVINGEN

De winter is letterlijk de donkerste periode van het jaar.
Een paar keer per jaar houden we tijdens de wintermaanden
een controle met aandacht voor het gezien worden in het
verkeer.

Voor de inschrijvingen van volgend schooljaar zijn voor het
geboortejaar 2016 al 10 van de 24 plaatsen ingenomen door
kinderen die een broer of zus op school hebben. Er zijn dus
nog 14 plaatsen vrij.

We gaan na of wie te voet of met de fiets naar school komt
het veiligheidshesje draagt. Daarnaast controleren we ook
de fietsen. We hebben bijzondere aandacht voor de
verlichting en de reflectoren.

De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het
schooljaar 2018 - 2019 loopt. Tot en met vrijdag 16 maart
2018 kunnen kinderen worden aangemeld via de website
www.naarschoolinkortrijk.be

De laatste controle vond plaats op woensdag 7 februari.

Op dezelfde website vindt u alle informatie over de
aanmeldingsen
inschrijvingsprocedure
en
het
inschrijvingsrecht.

Er is heel goed nieuws wat betreft de fietsen. Alle
gecontroleerde fietsen waren in orde! Proficiat!
Het dragen van de veiligheidshesjes was minder goed. 27
kinderen werden gecontroleerd. 16 kinderen waren piekfijn
in orde en kregen een bon voor een leuk hebbedingetje uit
onze fluo-winkel. 8 voetgangers en 3 fietsers droegen hun
hesje niet. Jammer! Dat moet anders.
In ons schoolreglement staat: ‘Wie te voet of met de fiets
naar school komt draagt het veiligheidshesje onderweg.’
Binnenkort volgt een nieuwe controle. We hopen deze keer
iedereen te kunnen belonen.

De vrije inschrijvingen starten op maandag 28 mei 2018.
Vanaf die datum kunt u in de Kortrijkse scholen waar nog
plaats is, in de school zelf inschrijven.

