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EDITORIAAL

De personeelsformatie voor volgend schooljaar is nog niet
volledig rond. Zodra we zekerheid hebben over de komst van
de nieuwe teamleden voor onze school, brengen we de ouders
graag op de hoogte.
Aan alle kinderen, alle ouders en begeleiders, het
oudercomité, de vrijwilligers en alle personeelsleden:
hartelijk dank voor het fijne schooljaar!
Het Damiaanschoolteam wenst iedereen een deugddoende,
zonnige en hele lange vakantie! Geniet ervan en geef er een
goeie lap op!
Vergeet niet om ons een plezant kaartje, een toffe
vakantiefoto, een schitterende brief of een prachtige
tekening toe te sturen. We hangen alles uit en belonen je
met een leuke strip. Dus doen maar!
Tot maandag 3 september 2018 dan maar! En niet vergeten,
de eerste schooldag wordt opnieuw iets speciaals. Van 8 uur
tot 9 uur is er de grandioze en niet te missen officiële
opening van het nieuwe schooljaar. Ook alle ouders en
begeleiders mogen mee komen genieten. Bovendien wordt u
door het oudercomité verwend met een koffie, thee of
sapje. Noteer het alvast in uw agenda!

De grote vakantie staat voor de deur. Tijd om op adem te
komen en de batterijen op te laden! We hebben het met z’n
allen verdiend.
We nemen afscheid van de leerlingen van ons zesde leerjaar.
Ook een paar andere kinderen verlaten onze school. We
wensen hen allemaal heel veel succes in hun nieuwe school.
Meester Björn (L6) neemt volgend jaar verlof om een andere
job op te nemen in de wereld van de paarden. Juffrouw
Caroline (peuterklas) krijgt volgend jaar een aanstelling in
een andere school van onze scholengemeenschap. Ten slotte
loopt de opdracht van juf Elise en juf Phebe (zorg kleuter)
bij ons ten einde. We danken hen voor hun enthousiaste
inzet in onze Damiaanschool. Björn en Caroline, we wensen
jullie heel veel geluk met jullie nieuwe uitdaging. Elise en
Phebe, we wensen jullie veel succes in jullie zoektocht naar
een passende job.

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 kinderen kunnen ’s middags blijven
eten. Er is zoals gewoonlijk opvang tot 18.30 uur.

REKENINGEN JUNI
In de eerste week van de maand juli worden de rekeningen
van de maand juni opgemaakt. Tenzij we u binnenkort nog
ontmoeten, ontvangt u de rekening thuis via de post in de
loop van de eerste week van de maand juli.

VAKANTIEOPVANG
Vanaf maandag 2 juli 2018 start de vakantieopvang. Alle
kinderen van onze school zijn er welkom. Met uitzondering
van het Kortrijks verlof van zaterdag 21 juli 2018 t.e.m.
woensdag 15 augustus 2018 blijven we de volledige vakantie
open.
Wie tijdens de vakantie een warm middagmaal wenst, laat
dit ten laatste tegen 9 uur van de dag zelf weten.
De opvang wordt dit jaar verzorgd door juffrouw Sophie,
juffrouw Marleen, juffrouw Sofie, juffrouw Phebe,
juffrouw Marilyn en juffrouw Heike.
Zowel 's morgens als na de middag zetten ze een waaier van
begeleide activiteiten op het getouw. Er is een gevarieerd
aanbod voor zowel kleuters als voor de kinderen van het
lager. Het volledige programma vindt u in bijlage.
Fietsen, steps, skates of ander speelgoed zijn tijdens de
vakantieopvang welkom. Wil alle materialen duidelijk
naamtekenen. Recent nog waren er een paar discussies over
welke fiets van wie was en dat willen we graag vermijden.
Sportieve kledij is een noodzaak. Bij mooi weer breng je
zwemgerief, handdoek, kledij met mouwtjes, zonnepetje of
hoedje en zonnecrème mee. Dan zijn er waterspelen! Als het
weer wat minder is, zijn gezelschapsspellen leuke
tussendoortjes. Meebrengen maar!

DAGUITSTAP PLOPSALAND
Op donderdag 23 augustus 2018 is er een speciale dag. Dan
trekken alle kinderen van de opvang voor een onvergetelijke
dag met de bus naar Plopsaland.
Er gaat een hele ploeg begeleiders van de opvang en
leerkrachten mee. De kinderen worden opgesplitst in
verschillende
leeftijdsgroepen
met
een
aangepast
programma. Voor die dag betaal je € 39,50. Daarin zit de
opvang, de verplaatsing en de inkom. Ieder zorgt voor zijn
eigen picknick.
Wie meegaat, meldt dit aan juffrouw Sophie (telefoon
school: 056 21 67 14) ten laatste op maandag 9 juli
2018. Om organisatorische redenen kan er na die dag
echt niemand meer bij.
Inschrijvingen kunnen na maandag 9 juli 2018 ook niet meer
worden geannuleerd. Als uw kind is ingeschreven en om welke
reden ook niet kan meegaan, wordt de bijdrage voor die dag
toch aangerekend. De ouders van ingeschreven kinderen
ontvangen in de tweede helft van augustus een brief met
gedetailleerde informatie.
Op de dag van de uitstap is er geen opvang op school!

VAKANTIEOPVANG IN DE SPORTZAAL
Tijdens de grote vakantie wordt de volledige speelplaats
opengebroken. Door de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel op de Pottelberg worden we immers
verplicht om het regenwater op te vangen, te bufferen en
het afvalwater gescheiden af te leveren.
Een hele goeie zaak, maar met een enorme impact voor de
school tijdens de vakantiemaanden.
In juli en augustus zal de school enkel toegankelijk zijn via
de Damiaanstraat. Er zal echter geen parkeermogelijkheid
meer zijn op de schoolparking. De school zal te voet of met
de fiets toegankelijk blijven via het fietspoortje. Er komt
voor de veiligheid wel een pomp op de deur zodat de
fietspoort automatisch dichtvalt als iemand voorbijkomt. De
sportzaal bereik je via het trapje vanuit de afgezette
parking.
De uitrit van de parking en het pad naast de sportzaal
worden een werfweg. Er zullen dagelijks vrachtwagens open afrijden. Mogen we uitdrukkelijk vragen die werfweg niet
te betreden.
De opvang zal in deze grote vakantie opereren vanuit de
sportzaal. Het nodige materiaal uit de refter wordt tijdelijk
naar de sportzaal verhuisd.
De parking zal met werfhekkens worden afgezet als
speelplaats. De betonblokken zullen voor de veiligheid
worden weggezet. We voorzien een schaduwtent.
Ook het speelplein aan de andere kant van de sportzaal zal
worden afgezet met werfhekkens zodat de kinderen ook
daar veilig kunnen spelen.

ZOEKGERAAKTE SPULLEN
De verloren spullen en de achtergelaten brooddozen van
het afgelopen schooljaar zonder naam, houden we nog aan
de kant t.e.m. vrijdag 13 juli 2018. U kunt ze terugvinden in
de opbergkoffer die deze keer in de sportzaal zal staan.
Het personeel van de opvang zal u de koffer graag
aanwijzen.
Na die datum verdwijnen de naamloze spullen naar een
inzamelpunt voor recyclage. Dus even vlug wezen als u
zoekgeraakte spullen nog wil terugvinden.

INFOVERGADERING 1STE LEERJAAR
We nodigen de ouders samen met hun kinderen uit voor een
infovergadering op zaterdag 25 augustus 2018 om 10 uur in
het eerste leerjaar. De betrokken ouders ontvangen nog
een uitnodiging per post.

INSCHRIJVINGEN / VRIJE PLAATSEN
Inschrijven voor volgend schooljaar kan tijdens de grote
vakantie elke weekdag vanaf maandag 2 juli 2018 t.e.m.
vrijdag 6 juli 2018 en vanaf maandag 20 augustus 2018
t.e.m. vrijdag 31 augustus 2018.
Inschrijvingen gebeuren na telefonische afspraak met de
directeur.
Voor de meest klassen hebben we de maximumcapaciteit
van 24 kinderen bereikt.
We hebben alleen nog plaats in volgende klassen:
- 3de leerjaar (2 plaatsen)
- 5de leerjaar (3 plaatsen)
- 6de leerjaar (5 plaatsen)
Ouders die zich aanmelden voor een inschrijving in een klas
waar de maximumcapaciteit reeds is bereikt, ontvangen een
document van ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ en komen op
een
wachtlijst
terecht.
Ze
worden
automatisch
gecontacteerd als er een plaatsje vrijkomt.

SCHOOLGEREI VOLGEND SCHOOLJAAR
Wij willen graag nog wat richtlijnen meegeven in verband
met boekentassen.
BOEKENTASSEN KLEUTER
We zien heel wat leuke boekentasjes op onze school. Maar
sommige van die tasjes vallen bijzonder klein uit. Een koek
kan er nog net in, maar met een schriftje zijn er problemen.
Daarom vragen we aan alle ouders om bij de aankoop van
een boekentasje erop te letten dat er minstens een
schriftje in kan van het type A5 (21 cm op 15 cm).
BOEKENTASSEN LAGER
Velen kopen tijdens de grote vakantie een nieuwe
boekentas. Er is de overstap naar het 1ste leerjaar of de
oude boekentas is versleten of ze is te klein geworden of …
Welnu, zorg voor een stevige schooltas met harde rug die
voldoende groot is om mappen van het formaat A4 (30 cm
op 21 cm) te kunnen opbergen. Een model om op de rug te
dragen biedt wat beter draagcomfort.
Modellen zonder harde rug zijn niet toegelaten op onze
school. Boeken, schriften en mappen plooien en kreuken,
hoeken krullen om en alles wordt slordig en raakt heel vlug
kapot en versleten.

