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De kinderen kunnen ’s middags blijven eten. Er is zoals
gewoonlijk opvang tot 18.30 uur.
We geven later nog een briefje mee om te weten wie de
laatste schooldag nog op school middagmaalt en/of in de
opvang blijft.

VAKANTIEOPVANG
Vanaf maandag 2 juli 2018 start de vakantieopvang. Alle
kinderen van onze school zijn er welkom.
Met uitzondering van het Kortrijks verlof van maandag 23
juli t.e.m. woensdag 15 augustus 2018 blijven we de
volledige vakantie open.
Eind juni informeren we u daar nog uitgebreid over met een
gedetailleerde vakantiekalender.

EERSTE COMMUNIE 2019

GEEN STUDIE
Er is geen studie op dinsdag 5 juni 2018 wegens overleg
schoolteam.
Voor het eerste leerjaar is er geen studie tijdens de
proevenperiode, dus op maandag 18, dinsdag 19 en donderdag
21 juni 2018.
Ook in de laatste schoolweek is er op maandag 25,
dinsdag 26 en donderdag 28 juni 2018 geen studie.

LAATSTE SCHOOLDAG
Op vrijdag 29 juni 2018 eindigt het schooljaar om 11.45 uur.
In de namiddag is er geen klas meer.
De leerkrachten zijn wel nog op school voor opdrachten
verbonden aan het einde van het schooljaar.

De Eerste Communie voor onze school vindt plaats
op zaterdag 11 mei 2019 om 10.30 uur in de Heilige
Damiaankerk.

VORMSEL 2019
Kortrijk A: Parochiale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem
en Parochiale eenheid Edith Stein Marke, Rollegem,
Bellegem, Aalbeke en Kooigem:
weekend van 27 en 28 april 2019
Kortrijk B: Federatie Kortrijk Groeninge, Federatie
Kortrijk Sint-Amandus, Federatie Kortrijk Hoog-Kortrijk
en Sint-Elisabeth en Sint-Jan:
weekend van 4 en 5 mei 2019
Kortrijk C: Federatie Harelbeke:
weekend van 25 en 26 mei 2019
Kortrijk D: Parochiale eenheid Emmaüs Kuurne:
weekend 1 en 2 juni 2019

WERKEN OP SCHOOL IN DE VAKANTIE
Bij de heraanleg van de Pottelberg wordt ook een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dat brengt met zich
mee dat de school verplicht wordt om het afvalwater en het
regenwater gescheiden af te leveren.
Tijdens de grote vakantie worden de volledige speelplaats,
de voormalige tuin van de zusters en de voortuin
opengebroken om een volledig nieuw rioleringssysteem aan
te leggen. Van de gelegenheid gaan we ook gebruik maken
om regenwaterputten te installeren voor de toiletten. Het
wordt een gigantisch werk dat geraamd werd op
€ 220 000. Het Departement Onderwijs komt voor 70 % in
de kosten tussen omdat dit een situatie van overmacht is.
Tijdens de grote vakantie zal de school alleen te bereiken
zijn via de Damiaanstraat. Ook de opvang zal uitzonderlijk
niet opereren vanuit de refter, maar vanuit de sportzaal.
Die zullen we inrichten zodat er zowel gespeeld als gegeten
kan worden. Het speelplein aan de sportzaal zal toegankelijk
blijven en de parking achter de sportzaal zal worden
afgesloten als buitenspeelruimte om te kunnen fietsen,
skeeleren ….
De details en ook het vakantieprogramma van de opvang
zullen we u mededelen met de Damiaaninfo van juli die u in
de laatste schoolweek mag verwachten.

NASCHOOLSE SPORT 2018 - 2019
Volgend schooljaar wordt opnieuw naschoolse sport
ingericht op onze school. Hieronder leest u meer over het
precieze aanbod. De plaatsen zijn beperkt (16 deelnemers
per cursus) en de inschrijvingen starten op vrijdag 15 juni
om 19 uur! Wees er als de kippen bij.
ALLES MET DE BAL - € 26,50

1ste leerjaar (°2012) - 2de leerjaar (°2011)

korte cursus iedere maandag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van maandag 17 september 2018 t.e.m. maandag 17
december 2018
Kinderen leren de basisbewegingen van allerlei balsporten
zoals basketbal, volleybal, voetbal en slagsporten.
Lesgevers maken gebruik van verschillende soorten ballen
en andere materialen.
SPORTMIX - € 26,50

3de leerjaar (°2010) – 4de leerjaar (°2009)

korte cursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 18 september 2018 t.e.m. dinsdag 18
december 2018
Jongeren maken kennis met allerlei verschillende sporten
nl.
balsporten,
slagsporten,
recreatieve
sporten,
toestelturnen, enz. Er is ook extra aandacht voor de
wedstrijdvorm van de competitiesporten met zijn
specifieke reglementen nl. basket, korfbal, baseball, kinball, krachtbal, frisbee, handbal, tjoekbal, enz.

ROLLEBOLLE - € 26,50

2de kleuter (°2014) - 3de kleuter (°2013)

korte cursus iedere maandag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van maandag 14 januari 2019 t.e.m. maandag 10 juni
2019
Via verschillende inlevingsthema’s leren de kinderen alle
basisbewegingen zoals rollen, springen, klimmen, klauteren,
evenwicht, coördinatie enz.
Lesgevers maken gebruik van verschillende toestellen en
sportmaterialen zoals ballen, matten, banken, klimrekken,
trampoline en ander specifiek kleutermateriaal.
TURNEN EN OMNISPORT

1ste leerjaar (°2012) - 2de leerjaar (°2011) – 3de leerjaar (°2010)

korte cursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 15 januari 2019 t.e.m. dinsdag 11 juni
2019
Kinderen leren de basisbewegingen van toestelturnen,
balsporten, slagsporten enz. Lesgevers maken gebruik van
verschillende toestellen en specifieke sportmaterialen zoals
ballen, trampoline en klimmaterialen.
START VAN DE INSCHRIJVINGEN
Vanaf vrijdag 15 juni 2018 – 19 uur
Online inschrijven via www.kortrijk.be/webshop.
Neem vooraf zeker de werkwijze en de veelgestelde vragen
door die u vindt op de startpagina.
Op zaterdag 16 juni 2018 tussen 9 uur en 11 uur
Ook telefonisch inschrijven mogelijk via het nummer
056 27 80 00. De inschrijvingen worden per gezin verwerkt
aan de hand van de opgegeven codes (bv. KKD 1).
Voor een gedeelte van de beschikbare plaatsen kunt u online
inschrijven vanaf vrijdag 15 juni 2018 vanaf 19 uur. De
resterende plaatsen zijn beschikbaar vanaf zaterdag 16 juni
2018 om 9 uur (zowel online als telefonisch).
Vanaf maandag 18 juni 2018 kunt u verder online, ter
plaatse (Sportcampus Lange Munte) of telefonisch
inschrijven tijdens de openingsuren:
- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot
17 uur doorlopend
- op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17
uur
Meer info?
https://issuu.com/sportplus/docs/sportplus_kids___jongeren_2018-2019

WINNAARS
In het kader van het duurzaamheidscharter werd Marthe
Vandenberghe van het 5de leerjaar uit een kransje van meer
dan 300 kinderen geselecteerd als één van de 20 winnaars
van de tekenwedstrijd rond het thema ‘water’.
Lotte Vanwalleghem uit het 6de leerjaar wordt in het
stadhuis gehuldigd als sportpersoonlijkheid 2017-2018
voor de Damiaanschool. Ze is supersportief, neemt deel aan
al onze sportactiviteiten op woensdag, trekt de groep mee
in haar sportief enthousiasme en speelt handbal in Apolloon.
Proficiat Marthe en Lotte!

