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EDITORIAAL

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een pedagogische
studiedag. Ons schoolteam verdiept zich in het nieuwe
leerplanconcept ‘ZILL: Zin in Leren - Zin in Leven’. Het
nieuwe leerplan wordt in het schooljaar 2018 - 2019 in
gebruik genomen.
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.

HERFSTWANDELING

LOKALE VRIJE DAG
Op maandag 1 oktober 2018 is er een lokale vrije dag. Er is
geen klas, maar wel opvang. Wie op die dag een warm
middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen 9 uur van de
dag zelf weten.
Op een lokale vrije dag is er geen naschoolse sport. Dus er
is die dag geen ‘Alles met de bal’ voor L1-L2.

Op zondag 21 oktober 2018 vindt de jaarlijkse
herfstwandeling plaats die georganiseerd wordt door het
oudercomité. We wandelen dit jaar in de omgeving van
Zwevegem en verzamelen om 14 uur aan 't Balladehof
(Hoogstraat 15, 8550 Zwevegem) voor een tocht van 6 of 8
kilometer.
Na de wandeling kunt u nog wat drinken en/of eten in
’t Balladehof.
U ontving hiervoor reeds een brief met een
inschrijvingsstrook. U vindt de brief ook terug op onze
website. Inschrijven kan tot en met maandag 15 oktober
2018.
U wandelt toch ook mee?

GEEN STUDIE
Er is geen studie op maandag 8 oktober 2018 wegens overleg
schoolteam.
Er is ook geen studie op donderdag 25 oktober 2018 wegens
de laatste donderdag voor de herfstvakantie.

PEUTERINSTUIF
Op maandag 22 oktober 2018 is er van 16 uur tot 18.30 uur
peuterinstuif op onze school.
Ouders die een kindje hebben geboren in 2017 en die op
zoek zijn naar een school, zijn er van harte welkom.

Wij willen hen graag laten weten hoe onze school peuters
begeleidt in de klas, over de middag, tijdens de middagrust,
voor en na school...
Ook de ouders die nu al een peuter in onze peuterklas
hebben, kunnen ons klasje bezoeken en een praatje maken
met de juffen.
Onze capaciteit
geboortejaar.
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SCHOOLFOTOGRAFIE
Op woensdag 3 oktober 2018 komt de schoolfotograaf
langs. Er worden zowel klasfoto’s als individuele foto’s
gemaakt. Ook broertjes en zusjes worden samen
gefotografeerd.

per

Voor de kinderen geboren in 2016 zijn er momenteel geen
plaatsen meer ter beschikking. Er kan wel nog aangemeld
worden voor de wachtlijst. Ouders maken hiervoor een
telefonische afspraak met de directeur – 056 21 67 14.
Voor
de
kinderen
geboren
in
2017
is
de
inschrijvingsprocedure nog niet helemaal duidelijk. Met
ingang van het schooljaar 2019-2020 is er immers een
nieuwe regelgeving wat betreft inschrijvingen. De
praktische uitrol ervan is op het niveau van het Lokaal
Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs Kortrijk nog volop in
voorbereiding. Momenteel gaan we ervan uit dat er in
februari 2019 een voorrangsperiode voor broers en zussen
en kinderen van personeel komt en dat daarna de andere
kinderen kunnen worden aangemeld via de website
www.naarschoolinkortrijk. De meest actuele informatie kunt
u altijd raadplegen op dezelfde website.

OPVANG IN DE HERFSTAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie is de opvang open van maandag 29
oktober 2018 tot en met woensdag 31 oktober 2018. De
opvang is gesloten op donderdag 1 november 2018
(Allerheiligen) en op vrijdag 2 november 2018 (brugdag). Er
zal een leuk aanbod zijn van allerlei activiteiten voor
iedereen.
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.

OOG VOOR LEKKERS
Sinds dit schooljaar heeft ‘Tutti Frutti’ een nieuwe naam:
‘Oog voor Lekkers’. De werking blijft wel dezelfde: de
kinderen
krijgen
tijdens
de
speeltijd
op
woensdagvoormiddag een stuk fruit. De woensdagen waarop
er ‘Oog voor Lekkers’ is, staan steeds vermeld in de
activiteitenkalender. Dit fruitproject kost op jaarbasis
9 euro per kind. Vanuit de Vlaamse overheid is er een
subsidie van 3 euro per kind. Het oudercomité doet ook een
duit in het zakje en steunt 2 euro per kind. Er blijft dus
nog 4 euro over, die wordt verrekend via de
maximumfactuur.

Achteraf bieden we u deze foto’s volledig vrijblijvend te
koop aan.
In het pakket foto’s worden dit schooljaar opnieuw geen
echte pasfoto’s meer aangeboden. Voor wie een nieuwe foto
laat maken voor z’n pas, is het immers vanaf nu verboden om
te lachen. Glimlachen op de foto mag ook niet, alleen een
neutrale blik met de mond dicht. Bij de schoolfotografie
willen we het net andersom. Het wordt pas een leuke foto
als uw kind er lachend of glimlachend op staat. Vandaar
geen pasfoto’s meer.

SCHOOLTOELAGE
Naast leerlingen van het secundair onderwijs en studenten
van het hoger onderwijs komen ook kleuters en leerlingen
van het lager onderwijs in aanmerking voor een toelage als
het gezinsinkomen beneden een bepaalde inkomensgrens
ligt.
We hebben voor u een uitgebreide folder en
aanvraagformulieren op school ter beschikking. Vraag er
gerust naar via de klastitularis van uw kind.
Juffrouw Lieve, onze zorgcoördinator en Ariane, onze
administratief medewerker, geven u indien nodig graag
bijkomende uitleg en helpen u bij het invullen van de
aanvraagformulieren.
Meer informatie vindt u ook op de website
www.studietoelagen.be of via het gratis nummer van de
Vlaamse Overheid 1700.

ACTIVITEITENKALENDER & FOTO’S
Bij deze Damiaaninfo vindt u de activiteitenkalender van
oktober 2018.
De Damiaaninfo en de kalenders vindt u ook op onze
website: www.damiaanschoolkortrijk.be
Op onze website vind je ook foto’s van voorbije activiteiten.
Heeft nog iemand foto’s van de eerste schooldag? Bezorg
ze ons digitaal en we zetten ze ook op onze website.

