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EDITORIAAL

LOKALE VRIJE DAG
Op maandag 11 februari 2019 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. Er is die
dag dus geen ‘Rollebolle’ voor K2-K3.

1 FEBRUARI TELDAG
Op 1 februari telt het Departement Onderwijs het aantal
kinderen in alle basisscholen van Vlaanderen. Op basis van
deze telling worden de lestijden, de puntenenveloppes en de
werkingsmiddelen toegekend voor volgend schooljaar.

DIRECTEUR
Op maandag 4 februari 2019 komt directeur Hans
Libbrecht terug uit ziekteverlof. Dank aan juf Lieve
Pauwels om een heel jaar lang de taak van directeur over te
nemen.

STUDIE / PEUTEROPVANG
Er is geen studie op volgende dagen:

Op 1 februari 2019 telt onze school 213 kinderen:
80 kleuters en 133 lagere schoolkinderen.
Verleden jaar waren dat 223 kinderen: 88 kleuters en 135
lagere schoolkinderen.
Er is echter geen plaats meer in onze kleuterklassen voor
dit schooljaar. Het minder aantal kleuters in vergelijking
met verleden jaar komt omdat er heel wat kinderen
geboren in 2016 pas kunnen instappen na 1 februari.

DIKKETRUIENDAG

- dinsdag 5 februari 2019: overleg schoolteam
- maandag 11 februari 2019: lokale vrije dag
- donderdag 28 februari 2019: laatste donderdag voor de
krokusvakantie
Op dinsdag 5 februari 2019 is er peuteropvang in de refter
in plaats van bij juf Katrien.

Op dinsdag 12 februari 2019 is er Dikketruiendag. Als
milieubewuste school doen we mee!

Om deze dag symbolisch in de verf te zetten, verwachten
we dat de kinderen extra warm gekleed naar school komen:
een dikke trui, een ferme muts, een lange sjaal, warme
handschoenen, extra wollen sokken, skilaarzen, oorverwarmers... Wie zal het warmste kind zijn?

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.

Thema 2019: Flandriens in het zadel
Tijdens deze vijftiende Dikketruiendag wordt er extra
aandacht besteed om de auto te laten staan en om voor de
fiets te kiezen om naar school te gaan, ook als het buiten
wat kouder is. Zo zorgen we voor minder CO2-uitstoot, fijn
stof en lawaai.

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.

Kom jij op die dag ook met de fiets naar school?
Meer info over de campagne van Dikketruiendag vindt u op
www.dikketruiendag.be.

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.

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.

PANNENKOEKENVERKOOP
In februari is er opnieuw de jaarlijkse pannenkoekenactie.
De opbrengst zal dit jaar gebruikt worden voor de aankoop
van nieuw materiaal voor de speelplaatskoffers.
Bestellen kan nog tot en met vrijdag 8 februari 2019 via het
briefje dat uw kind reeds heeft meegekregen. U kunt de
brief
ook
terugvinden
op
onze
website
www.damiaanschoolkortrijk.be onder de rubriek ‘brieven en
formulieren’. De pannenkoeken worden met de kinderen
meegegeven op donderdag 14 februari 2019.

KETNET KOEKENBAK

De koekjesbak van het 6de leerjaar bracht maar liefst
€ 1890 op. Het oudercomité paste dit bedrag bij tot
€ 2000. Als goed doel kozen de leerlingen voor het
Kinderkankerfonds. Deze organisatie geeft kinderen met
kanker en hun gezin een financieel duwtje in de rug.
Als bedanking van Ketnet werden de leerlingen van het
zesde leerjaar verrast met een bezoekje van niemand
minder dan de Nachtwacht! Na het oplossen van enkele
opdrachten werden deze drie helden bevrijd en namen ze
de tijd om met de kinderen op de foto te gaan. U kunt
enkele leuke foto’s bekijken op onze website:
www.damiaanschoolkortrijk.be.
Bedankt allemaal voor uw gulle bijdrages en een extra
proficiat voor de leerlingen van het 6de leerjaar die de vlam
hebben aangestoken in dit initiatief. Proficiat!

PROJECTWEEK
Onze projectweek zit er weer op. Met als thema ‘Wij houden
van de natuur’ gingen de juffen en de meesters creatief aan
de slag om er voor de kinderen een leerrijke en leuke week
van te maken. De kinderen leerden over recycleren,
natuurrampen, milieuvriendelijke vervoersmiddelen... Er
werd ook uit volle borst gezongen voor een beter klimaat en
om zorg te dragen voor de natuur. Bekijk de resultaten
zeker eens op onze website: www.damiaanschoolkortrijk.be.

LENTEBRUNCH OUDERCOMITE
Op zondag 24 maart 2019 organiseert het oudercomité een
lentebrunch op school. Op het programma staat een ontbijt
voor de kids, gevolgd door een leuke film (per leeftijdscategorie). Ondertussen kunnen de ouders genieten van een
uitgebreide brunch. Hiervoor werd reeds aangeklopt bij een
aantal ouders van de school die ons vanuit hun horecazaak
met lekkers willen verwennen.
De leden van het oudercomité kennen niet alle ouders... Kunt
u beroepshalve ook iets betekenen voor deze activiteit en
wilt u helpen om van de brunch een culinaire verwennerij te
maken? Laat dan zo snel mogelijk iets weten via
liesbet.theys@telenet.be.
De uitnodiging voor de brunch ontvangt u in de loop van
februari.
Wij kijken alvast uit naar een gezellige voormiddag!

