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EDITORIAAL

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.

TWEEDE TRIMESTER
Het tweede trimester start op maandag 7 januari 2019.

STUDIE / PEUTEROPVANG
Er is geen studie op volgende dagen:
- dinsdag 8 januari 2019 wegens overleg schoolteam
- maandag 21 januari 2019 wegens opendeur
- maandag 28 januari 2019 wegens personeelsbijeenkomst
van de scholengemeenschap KBK

OPVANG IN DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten tussen
kerstdag en nieuwjaarsdag.

Op deze dagen is er peuteropvang in de refter in plaats van
bij juf Katrien.

STUDIE 1STE LEERJAAR

De tweede week van de kerstvakantie is de opvang open van
woensdag 2 januari tot en met vrijdag 4 januari 2019. Er zal
een leuk aanbod zijn van allerlei activiteiten voor iedereen.

Vanaf het 2de trimester is er op dinsdag en donderdag
studie van 16.05 uur tot 16.30 uur voor de kinderen van het
eerste leerjaar die in de opvang blijven.

Woensdag 2 januari 2019
Hoera, 2019! We zetten het jaar sprankelend in en
aperitieven samen. In de namiddag is het bingo-tijd!

Het schriftelijk huiswerk van die dag kan in die tijd worden
afgewerkt. Ook het lezen kan individueel geoefend worden.

Donderdag 3 januari 2019
Sneeuw of geen sneeuw, we maken vandaag sowieso leuke
sneeuwmannen.
Vrijdag 4 januari 2019
Klaar om het jaar sportief in te zetten? Wie wordt onze
snelste Kerstman of gekste rendier?

We willen de ouders wel vragen om buiten deze studietijd
thuis te blijven oefenen op het lezen samen met hun zoon of
dochter.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

PROJECTWEEK

KETNET KOEKENBAK

In de week van 14 januari 2019 is er onze projectweek rond
het thema ‘Wij houden van de natuur’.
Tijdens de projectweek zetten we in alle klassen (zowel in
de kleuterklassen als in de lagere klassen) de focus op de
natuur vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken. Daarbij
gaan we na hoe we zelf kunnen meehelpen om te zorgen voor
onze natuur.
Ben je ook benieuwd naar de resultaten? Kom dan zeker een
kijkje nemen tijdens onze opendeur!

OPENDEUR & PEUTERINSTUIF
De resultaten van de projectweek ‘Wij houden van de
natuur’ laten we u graag zien tijdens de opendeur en het
toonmoment op maandag 21 januari 2019 van 16 uur tot
18.30 uur.
We nodigen u uit om in alle klassen een kijkje te nemen naar
wat we in die week allemaal beleefd, gefantaseerd en
gecreëerd hebben.
Familieleden, vrienden, kennissen, sympathisanten en oudleerlingen zijn van harte welkom.
Er is die dag ook peuterinstuif. De deuren van de
peuterklas staan wagenwijd open voor de ouders van de
kinderen van onze peuterklas, maar ook voor nieuwe ouders
die graag kennis willen maken met de werking van onze
school.
De inschrijvingsprocedure voor de kinderen geboren in
2017 start immers al in februari 2019.

De leerlingen van het 6de leerjaar hebben al enkele keren
een koekjesbak georganiseerd ten voordele van het
Kinderkankerfonds, een organisatie die financiële en
psychologische steun geeft aan kinderen met kanker en hun
gezinnen. Het is een initiatief dat kadert in de actie van ‘De
Warmste Week’ van Studio Brussel.
Tot op vandaag hebben de leerlingen al voor bijna € 1 400
aan koekjes verkocht tijdens de herfstwandeling, het
grootouderfeest en tijdens de oudercontacten van het
kleuter.
Op naar de € 1 500? We duimen alvast!

KERSTVIERINGEN
U vindt het overzicht van de Kortrijkse kerstvieringen terug
op de website www.kerkinkortrijk.be.

NASCHOOLSE SPORT
Vanaf januari starten er 2 cursussen naschoolse sport
ingericht op onze school. Beide cursussen zijn volzet.
ROLLEBOLLE

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

OPROEP OPVANG
Soms gebeurt het dat de kinderen in de opvang een
ongelukje hebben. We geven hen dan ook graag ter
vervanging een lange broek. Onze voorraad wordt echter
steeds kleiner. Daarom willen wij een warme oproep doen
om lange broeken waar je zoon of dochter is uitgegroeid in
te zamelen voor kinderen van het eerste kleuter tot en met
het derde kleuter. De broeken mogen in de opvang worden
afgegeven.
Alvast bedankt!

korte cursus iedere maandag van 16.15 uur tot 17.15
uur 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 uur tot 17.15 uur
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.
SCHOOLAFSPRAKEN
Kleuters die naschoolse sport volgen en van 15.50 uur tot
16.15 uur op school blijven, nemen een vieruurtje in de
refter. Lagere schoolkinderen blijven op de speelplaats
onder toezicht totdat de naschoolse sport start.
Kinderen die na de naschoolse sport nog op school blijven,
worden door de lesgever begeleid naar de opvang.
Ouders die hun kinderen na de naschoolse sport ophalen,
wachten buiten de sportzaal.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
De Damiaanschool is een school met beperkte plaats.
INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2019 – 2020
(KINDEREN GEBOREN IN 2017 OF VROEGER)
Kinderen geboren in 2017 kunnen naar school gaan in het
schooljaar 2019 - 2020. Kinderen die laat op het jaar (na
25 november 2017) geboren zijn, kunnen naar school gaan in
het schooljaar 2020 - 2021.
Uw kind mag naar school gaan op de eerstvolgende
instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. De instapdata
voor de kinderen geboren in 2017 zijn:

Geboortedatum kind

Instapdatum

van 01-01-2017
tot en met 02-03-2017
van 03-03-2017
tot en met 04-05-2017
van 05-05-2017
tot en met 06-07-2017
van 07-07-2017
tot en met 03-08-2017
van 04-08-2017
tot en met 02-09-2017
van 03-09-2017
tot en met 20-10-2017
van 21-10-2017
tot en met 25-11-2017
van 26-11-2017
tot en met 31-12-2017

maandag 02-09-2019
bij de aanvang schooljaar
maandag 04-11-2019
na de herfstvakantie
maandag 06-01-2020
na de kerstvakantie
maandag 03-02-2020
op de teldag
maandag 02-03-2020
na de krokusvakantie
maandag 20-04-2020
na de paasvakantie
maandag 25-05-2020
na Hemelvaart
dinsdag 01-09-2020
bij de aanvang schooljaar

Broertjes en zusjes en kinderen van personeel geboren in
2017 kunnen onmiddellijk worden ingeschreven in de
voorrangsperiode van maandag 11 februari 2019 t.e.m.
vrijdag 22 februari 2019.
Alle andere kinderen die ingeschreven willen worden,
moeten worden aangemeld in de periode van vrijdag 1 maart
2019 tot en met vrijdag 29 maart 2019 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 dinsdag
1 september 2020.
Hoe aanmelden?
Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be.
Voor hulp bij het aanmelden kunt u terecht op ons
schoolsecretariaat.
Wat na aanmelden?
Aanmelden betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Hebt u uw zoon / dochter aangemeld via de website? Dan
ontvangt u uiterlijk op 29 april 2019 een uitnodiging om uw
kind in te schrijven in één van de scholen van uw keuze. Dit
kan vanaf maandag 6 mei 2019 tot en met vrijdag 24 mei
2019.
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 dinsdag
28 mei 2019 uw kind nog inschrijven in een school waar wel
nog plaats is. 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.

