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In het derde leerjaar wordt juf Leen bijgestaan
door juf Ine Vandemenschbrugge. Juf Ine kende
onze school nog niet.
En ja… ook de directeur is nieuw! Na 19 jaar geeft
directeur Hans de fakkel door aan directeur Alain.
Hans gaat met pensioen.

OUDERCOMITÉ
De grote vakantie is voorbij. Het nieuwe schooljaar is
begonnen.
Onze batterijen zijn opgeladen. We hebben de nodige
vitamientjes in de vakantie tot ons genomen.
Ons thema is ‘TA(A)LENT’.
Op de eerste schooldag leerden de kinderen alvast het
themalied dat dit schooljaar zal groeien.
Dat het een schitterend schooljaar mag worden waarin we
al onze talenten ten volle kunnen benutten!

ONS TEAM
Elk jaar zijn er in een schoolteam wel een paar wijzigingen.
Dit jaar is het niet anders…
• In de peuterklas krijgt juf Kathy het gezelschap
van juf Emilie Carrette. Juf Emilie stond een
aantal jaar geleden ook al op onze school.
• Juf Hanne De Vos vervangt juf Veronique in de
eerste kleuterklas. Het is haar eerste kennismaking met onze school.
• De derde kleuterklas krijgt juf Laure Craeynest
aan de zijde van juf Kaat. Juf Laure stond ook al
eens op onze school.
• Het eerste leerjaar wordt begeleid door juf Tine,
die samen met juf Céline aan het werk gaat.
• Meester Jonas is nu de meester van het tweede
leerjaar.

We vinden het oudercomité ontzettend belangrijk binnen
de uitbouw van onze school.
De startvergadering van het oudercomité vond plaats op
maandag 24 augustus 2020.
Voor informatie in verband met de werking van het
oudercomité kunt u terecht bij de voorzitter van het
oudercomité of de directeur van de school.
Voorzitter oudercomité: Liesbet Theys
liesbet.theys@telenet.be
Directeur: Alain Seynhaeve
alain.seynhaeve@kbkscholen.be

LEERLINGENAANTAL
Dit schooljaar starten we met 207 kinderen op onze school:
76 kleuters en 131 kinderen in het lager.
In onze school geldt er een maximumcapaciteit van 24
kleuters per geboortejaar en 24 leerlingen per leerjaar.
In het kleuter zijn er voor dit schooljaar nog 2 plaatsjes vrij
voor het geboortejaar 2017 (1 ste kleuterklas) en 2 voor het
geboortejaar 2015 (3de kleuterklas)
In de lagere klassen zijn er nog volgende plaatsen vrij:
- in het 1ste leerjaar: 3 plaatsen
- in het 2de leerjaar: 1 plaats
- in het 4de leerjaar: 4 plaatsen

- in het 5de leerjaar: 4 plaatsen
- in het 6de leerjaar: 2 plaatsen

PEUTERINSTUIF
Ieder jaar is er tweemaal een peuterinstuif. Dan staan de
deuren van onze peuterklas wagenwijd open voor alle ouders
van onze peuters en nieuwe ouders die kennis wensen te
maken met de peuterklas en onze Damiaanschool.
Wegens de corona-maatregelen planden we alleen de eerste
avond nog maar in: donderdag 29 oktober 2020 van 16 uur
tot 18.30 uur
We kunnen slechts drie ouders op hetzelfde moment in de
klas toelaten. Op een later tijdstip zal u een mail ontvangen
waarin u uit verschillende ‘tijdsloten’ kan kiezen.
Geïnteresseerde ouders die momenteel nog geen kindje bij
ons op school hebben, sturen best een mailtje naar
alain.seynhaeve@kbkscholen.be
Voor de kinderen geboren in 2018 zijn er momenteel geen
plaatsen meer ter beschikking.
Voor de kinderen geboren in 2019 start de
inschrijvingsprocedure in januari 2021. Een exacte datum is
nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u deze website
raadplegen: www.naarschoolinkortijk.be.

ACTIVITEITENKALENDER
Bij deze Damiaaninfo vindt u onze jaarkalender met de
verlofdagen en de belangrijkste activiteiten van het
schooljaar.
Daarnaast
vindt
u
ook
de
gedetailleerde
activiteitenkalender van de maand september.

Nieuw vanaf dit schooljaar is dat we niet langer vanop de
parking aan de Damiaanschool vertrekken. We spreken
onmiddellijk af op de plaats waar de activiteit doorgaat.
De turnjuffen zullen hier altijd helder over communiceren.

NASCHOOLSE SPORT 2020 - 2021
In de Damiaaninfo van juni 2020 stond het naschoolse
sportaanbod vermeld. Ondertussen zijn reeds heel wat
kinderen ingeschreven. Voor onderstaande activiteiten zijn
er nog een paar plaatsen vrij. Meer info vind je via
https://www.kortrijk.be/sportbrochures. Inschrijven kan
via dezelfde pagina of je kan op de sportdienst langs gaan.

ALLES MET DE BAL - € 26,50 (max. 16 deelnemers)
1ste leerjaar (°2014) - 2de leerjaar (°2013)

Halfjaarcursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 12 januari 2021 t.e.m. dinsdag 15 juni
2021
Kinderen leren de basisbewegingen van allerlei balsporten
zoals basketbal, volleybal, handbal, voetbal en slagsporten.
Lesgevers maken gebruik van verschillende soorten ballen
en andere materialen.
KOJI-MIX - € 17,50 (max. 16 deelnemers)
3de leerjaar (°2012) - 4de leerjaar (°2011)

Korte cursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 15 september 2020 t.e.m. dinsdag 8
december 2020.
Jongeren maken kennis met allerlei verschillende sporten
nl. balsporten, slagsporten, recreatieve sporten, en
toestelturnen. Er is ook extra aandacht voor de
wedstrijdvormen van de competitiesporten met de
specifieke reglementen nl. basketbal, korfbal, baseball, kinball, krachtbal, frisbee, handbal en tjoekbal.
BMX - € 16,00 (max. 10 deelnemers)
5de leerjaar (°2010) - 6de leerjaar (°2009)

ZWEMLESSEN LAGER
Net zoals vorig schooljaar gaan onze lagere klassen om de
14 dagen zwemmen. Voor het 1ste en 2de leerjaar is dat op
woensdagvoormiddag. Voor de andere lagere klassen op
dinsdagnamiddag.

Cursus van 4 lessen iedere donderdag van
17.00 u. van donderdag 12 november
donderdag 3 december 2020.
Aanleren van basiselementen voor freestyle
Deelnemers krijgen een betere balans op de
angsten overwinnen.

16.00 u. tot
2020 t.e.m.
flatland BMX.
fiets en leren

SKATEBOARDEN - € 16,00 (max. 10 deelnemers)
5de leerjaar (°2010) - 6de leerjaar (°2009)

SPORT OP WOENSDAGNAMIDDAG
Elk nieuw schooljaar brengt voor het lager ook een nieuw
sportjaar met zich mee. Jaar na jaar halen we met onze
sportactiviteiten op woensdagnamiddagen de trofee binnen
van ‘Sportieve School’.
Deelnemen aan zoveel mogelijk verschillende sporten
brengt wel eens kopzorgen met zich mee om al het vervoer
te regelen.

Cursus van 4 lessen iedere donderdag van 16.00 u. tot
17.00 u. van donderdag 25 februari 2021 t.e.m.
donderdag 18 maart 2021.
Leerlingen maken elk op hun niveau kennis met de
basistechnieken zoals slalommen, pushen en steppen.

Schoolafspraken bij naschoolse sporten…
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.

CLB
Het CLB (centrum leerlingenbegeleiding) Groeninge werkt
nauw samen met onze school.
De contactpersoon voor onze school is Florence
Vandevoorde, psychopedagogisch consulent - 056 24 97 00.

hebben de leerkrachten die toezicht houden betere
controle op wie binnenkomt en buitengaat.
Zolang de coronamaatregelen van tel zijn, zijn we verplicht
om de poort aan de Pottelberg op slot te houden. Het is er
immers onmogelijk om elkaar met een veilige afstand te
kruisen.
De enige ingang tot de school bevindt zich dus via de
Damiaanstraat.

KINDEREN AFZETTEN EN OPHALEN
Ouders en opvoeders mogen de speelplaats betreden om
hun kinderen in de opvang af te zetten of om ze op te halen.
Hou het afscheid zo kort mogelijk, dat bevordert de
zelfstandigheid van uw kind.

Als u vragen hebt in verband met uw kind kunt u
rechtstreeks telefonisch contact opnemen met haar of een
afspraak maken via Lieve Pauwels, de zorgcoördinator of de
leerkracht van uw kind.

Ouders die bij het belteken hun kind(eren) komen ophalen,
wachten op de parking aan de Damiaanstraat. De leraren
begeleiden hun klas daar naartoe.
Deze manier van werken blijft zolang de coronamaatregelen
geldig zijn.

AFWEZIGHEDEN
WEETJES

KINDEREN AFHALEN IN DE OPVANG

Wanneer uw kind afwezig is, vragen we om voor 8.30 de
school telefonisch te verwittigen. U belt hiervoor het
secretariaat (056/216714) of de directeur (0474/438832)

AFWEZIGHEDEN LEERPLICHTIGE KINDEREN
Nieuw vanaf dit schooljaar is het feit dat kinderen in het
kalenderjaar waarin ze 5 jaar worden, leerplichtig zijn.
Deze kinderen moeten tijdens het schooljaar minimaal 290
halve dagen op de school aanwezig zijn om de stap naar het
eerste leerjaar te mogen zetten.
Hoeveel keer en hoelang uw kind zonder doktersbriefje
afwezig mag zijn, vindt u in het schoolreglement. U kan
er ook nalezen wat u als ouder moet doen.

OP TIJD KOMEN
Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het op
tijd komen van hun kinderen Dat geldt zowel voor kleuters
als voor lagere schoolkinderen. Op tijd komen betekent dat
kinderen op school zijn voor het belsignaal van 8.30 uur
’s morgens en voor het belsignaal van 13.15 uur ’s middags.
Kinderen van het lager die te laat komen, moeten zich eerst
aanmelden bij de directeur, bij juf Lieve of het
secretariaat.

VEILIGHEID AAN DE SCHOOLPOORT
Om de veiligheid van de kinderen op de speelplaats ter
hoogte van de schoolpoorten te verhogen, hebben we een
aantal afspraken.
Zo spelen er ’s morgens tussen 7 uur en 8.30 uur geen
kinderen op het kunstgras tussen de kleuterklassen en
onder het afdak van het poortgebouw. Op die manier

Als school hebben we een aantal afspraken. We zijn immers
voor uw kind(eren) verantwoordelijk en we willen dit goed
doen.
Kinderen die ’s middags niet op school blijven eten, wachten
buiten op de bank tot hun ouders er zijn. Vanaf 12 uur, een
kwartier na het einde van de lessen, wordt er evenwel
opvang aangerekend als ze nog niet zijn opgehaald.
Kleuters die ‘s avonds op school blijven, nemen verplicht een
vieruurtje in de refter. In de prijs van het vieruurtje zit
ook de opvang tot 16.30 uur (op vrijdag tot 15.30 uur).
Kleuters die binnen het kwartier na de klas worden
opgehaald, eten geen vieruurtje. Ze wachten binnen in de
refter tot hun ouders er zijn. Vanaf 16.05 uur (op vrijdag
vanaf 15.20 uur) wordt er opvang aangerekend.
Mogen we vragen om iedere dag duidelijk met uw kind af te
spreken of het een vieruurtje moet nemen of niet.
Lagere schoolkinderen die binnen het kwartier na de klas
worden opgehaald, wachten buiten op de bank tot hun
ouders er zijn. Vanaf 16.05 uur (op vrijdag vanaf 15.20 uur)
wordt er opvang aangerekend.
Als u de kinderen afhaalt tijdens de opvang moet u het
logboek invullen en de verantwoordelijke van de opvang
verwittigen dat de kinderen de school verlaten. Als u het
logboek niet invult, betaalt u voor de maximale opvangduur
van die dag.
Kinderen die in de opvang blijven en gewoonlijk worden
opgehaald, kunnen niet op eigen houtje vertrekken zonder
een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van u gericht
aan de verantwoordelijke van de opvang.

Kinderen kunnen ook niet meegaan met andere ouders als de
juf of de verantwoordelijke van de opvang daarover niet is
verwittigd met een briefje.
Kinderen die op hun ouders wachten, doen dat steeds onder
toezicht. Dat wil zeggen dat ze samen met de groep in de
refter of op de speelplaats moeten blijven. Wachten op de
parking achteraan, op straat vooraan aan de Pottelberg of
achteraan aan de Damiaanstraat kan niet.

MATERIAAL
Wil alle kledingstukken, boterham-, fruit- en koekjesdozen
en ander persoonlijk materiaal naamtekenen. Bij verlies van
eender wat, kunnen we dan helpen.
In de hal bij het bureau van de directeur staat een koffer
met gevonden voorwerpen zonder naam. U kunt daar altijd
een kijkje gaan nemen.
Ballen horen in de ballenkoffer onder het afdak aan het
keukenraam. Op iedere bal moet een naam staan. Vraag het
aan de juf of meester. Ballen zonder naam gaan verloren!
Niemand speelt met de bal van een ander als die er niet bij
is. Ook tijdens de opvang is dat zo.
We moedigen het gebruik van brooddozen aan om
boterhammen, een koek of fruit in op te bergen. Hierdoor
kunnen we de dikwijls zo overbodige wegwerpverpakking als
aluminiumfolie, huishoudfolie, plastic of papieren zakjes
vermijden, want de brooddoos is herbruikbaar. Met de
brooddoos is het ook niet meer nodig individueel verpakte
koeken te kopen. Ook dat zorgt voor minder afval.
Onder het afdak waar de rijen van de kleuters worden
gevormd, staat een rek voor de brooddozen. Ga daar eens
een kijkje nemen als de brooddoos van uw kind zoek is.
Brooddozen zonder naam worden op vrijdagavond
weggenomen en afgewassen. Ze worden dan in de refter
verzameld in een box op het kapstokkenrek.

KOEK, FRUIT EN SNOEP
Voor de speeltijden wordt een koek of fruit meegebracht in
een doosje. Vanaf woensdag 16 september 2020 is er
iedere woensdag ‘Oog voor lekkers’. Alle kinderen krijgen
voor of tijdens de speeltijd fruit of groente via de school.
Snoep laten we niet toe. Op school toekomen met een snoep
in de mond of in de zakken kan ook niet! Verjaardagen
maken een uitzondering voor snoep. Dan kan er iets in klas
gesmikkeld worden.
Kauwgom is altijd verboden!

DRANKJES
Er worden geen drankjes meegebracht. Er kan altijd water
worden gedronken in de klas of in de opvang. Er zijn ook 4
waterfonteintjes ter beschikking op de speelplaats.

VERJAARDAGEN
Het stilstaan bij een verjaardag vinden we belangrijk. We
willen het op onze school wel eenvoudig houden. In de klas
zit de jarige kleuter op een bijzonder plaatsje en krijgt een
mooie kroon. De jarige krijgt ‘s middags een speciaal bord,
en beker en we zingen een liedje. Elke maand worden alle
jarige kleuters naar voor geroepen. We nemen een
groepsfoto van hen.
Wanneer uw kind jarig is worden er geen cadeautjes aan de
klasgenootjes uitgedeeld. Een snoepjesdoos doorgeven of
een voorverpakte koek kan wel. Zolang de coronamaatregelen
geldig zijn, kan een zelfgebakken taart of cake (hoe lekker
ook…) niet.
We
vragen
uitdrukkelijk
dat
uitnodigingen
voor
verjaardagsfeestjes niet op de speelplaats worden
uitgedeeld. Voor de kinderen die niet worden uitgenodigd is
dit pijnlijk. Als u de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
aan de klasleerkracht geeft, zorgt die ervoor dat ze
discreet aan de
geadresseerde kinderen worden
meegegeven.
De wet op de privacy verbiedt ons adressen
telefoonnummers van kinderen door te geven.

of

MEDICATIE OP SCHOOL
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school
vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag
moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de
dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. In
het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder een
document dat zo nodig bij een raadpleging door de dokter
kan worden ingevuld. Deze brief is ook af te halen van de
schoolwebsite: www.damiaanschoolkortrijk.be.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de
school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel
zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling
op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een
arts om hulp verzoeken.
Zieke kinderen horen niet thuis op school. De school heeft
geen faciliteiten voor de opvang van zieke kinderen. Ook
voor de kinderen zelf is het belangrijk dat ze in een
gepaste omgeving kunnen uitzieken.

SCHOOL EN MILIEU
In onze school neemt de zorg voor het milieu een bijzonder
plaatsje in. Al het papierafval houden we apart van het
andere afval. Er staan speciale blauwe containers voor PMD
en groene containers voor groenafval.
Er is een mini-containerpark op school. Dat hebben we
ondermeer te danken aan het feit dat onze school een
duurzaamheidscharter afsluit met de Stad Kortrijk. De
leerlingen van het vijfde leerjaar staan samen met hun juf
in voor het beheer ervan.
Onze Damiaanschool is een verzamelpunt voor gebruikte
batterijen. Iedereen kan gebruikte batterijen aan de juf of
meester afgeven. Als school ontvangen we hiervoor punten
waarmee we sportmateriaal of ander educatief materiaal
kunnen aanschaffen.
Ook met lege ink-cartridges van inkjetprinters en
tonercartridges van printers en kopieermachines kunt u bij
ons terecht. Per cartridge ontvangen we een bedrag van de
recyclagefirma die ze ophaalt. Dit besteden we aan het
spelmateriaal in de speelplaatskoffers.

Ten slotte verzamelen we plastic dopjes voor het Centrum
Blindengeleidehonden Koksijde. Met de opbrengst van de
verzamelde dopjes worden blindengeleidehonden opgeleid.
Plastic dopjes zonder karton of metaal van melk, water,
frisdrank, fruitsap, sportdrank, spuitbus, wasmiddelen,
wasverzachter, choco, pindakaas, speculaaspasta … zijn
welkom. Breng ze mee naar de klas!

MAXIMUMFACTUUR
In de bijdrageregeling die u op de site van onze school kan
nalezen, vindt u alle prijzen terug voor de diensten die wij
als school aanbieden.

Communicatie
Als school zullen we steeds proberen zo helder mogelijk te
communiceren. Een tekst of een kort bericht laat echter de
ruimte tot interpretatie. Wanneer u als ouder met vragen
blijft zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren. We
gaan heel graag met u in gesprek.

