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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders van onze Damiaanschool
De eerste twee schoolmaanden zitten erop.
Wat corona betreft bleven we als school behoorlijk gespaard.
We hadden twee leraren die preventief in quarantaine moesten en ook hier en daar een leerling die
gedurende een tijd(je) thuis moest blijven. Voor zover we weten allemaal zonder veel erg.
Laat ons daar maar dankbaar om zijn.
Samen school maken in tijden van corona is best wel een uitdaging. Als team zijn we ontzettend blij
dat we het dagelijks contact met de kinderen kunnen behouden, dat zorgt ervoor dat de motivatie bij
iedereen hoog blijft. We zetten het doel voorop om iedereen er zo goed mogelijk bij te betrekken.
Iedereen, ook u als ouder.
November en december worden seizoensgebonden donkere dagen.
Het is aan ons om te proberen om er -zeker dan- voor elkaar te zijn.
Hier op school zullen we alvast een warme en hoopvolle leer- en leefomgeving verder uitbouwen.
We denken dat dit voor de kinderen niet alleen het leren gemakkelijker maakt, maar ook het
vertrouwen hebben in zichzelf en in de ander ondersteunt.
Laat ons daar maar samen van genieten.
Met het oog op die mooie toekomst.

Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Opvang in de herfstvakantie
De minister van onderwijs heeft deze week beslist om de herfstvakantie met twee dagen te
verlengen. Tijdens de herfstvakantie is de opvang open van maandag 2 november 2020 tot en met
dinsdag 10 november 2020. Er zal een leuk aanbod zijn van allerlei activiteiten voor iedereen.
•

Maandag 2 november 2020
Vandaag werken we met kartonnen bordjes en verf, daarmee maken we een paddenstoel.

•

Dinsdag 3 november 2020
We gaan een tikkeltje griezelen en maken een heks!

•

Woensdag 4 november 2020
We maken een mummie! Kom je ons helpen?

•

Donderdag 5 november 2020
De bomen verliezen hun bladeren en daarmee gaan we een prachtig kunstwerk maken. We
gaan onder andere schilderen en stempelen. In de namiddag zorgt juf Marleen voor lekkere
zelf gebakken vanillewafeltjes, mmm!

•

Vrijdag 6 november 2020
Vandaag worden onze vingers vuil, want we bestempelen een getekende boom. Niet
getreurd mama en papa: onze vingertjes zullen terug mooi zijn als jullie ons komen ophalen!

Wie van maandag 2 november tot vrijdag 6 november naar de opvang komt, moet zich vooraf
inschrijven via dit formulier: https://forms.gle/KMmfpkoekYjRLpck9. Inschrijven kan tot en met
vrijdag 30 oktober.
Wie op maandag 9 november en/of dinsdag 10 november naar de opvang komt, moet zich vooraf
inschrijven via dit formulier: https://forms.gle/3iNBQvwSdHeAmCGU7. Inschrijven kan tot en met
vrijdag 6 november.

2) Wapenstilstand
Op woensdag 11 november 2020 is er Wapenstilstand. Er is die dag geen school en geen opvang.

3) Pedagogische studiedag
Op woensdag 18 november 2020 is er een pedagogische studiedag. Er is geen school, maar wel
opvang. Wie naar de opvang komt, moet zich vooraf inschrijven via dit formulier:
https://forms.gle/F7F3daHT2EzDFTQ97. Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 november.

4) Nieuws vanuit het oudercomité
•

Op stap met het gezin!
We ontvangen mooie reacties van gezinnen die de herfstwandeling reeds aflegden. Dat doet
ons deugd! Misschien is het wel een leuke afwisseling tijdens het verlof?
De route van de wandeling vind je op onze site terug. Ook de bij horende foto-bingo kreeg er
een plaatsje. Vergeet niet om een mooie foto naar ons toe te sturen!
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•

Een dessertje voor de schooleters…
Op vrijdag 30 oktober trakteert het oudercomité alle schooleters op een dessertje. Dat werd
reeds op de laatste vergadering beslist. Zalig voor onze kinderen…
Hiermee komt het oudercomité ook tegemoet aan de vraag van veel kinderen die ons via de
Damiaanraad bereikte.
We begrijpen dat een klein dessertje een leuke afronding van een lekkere maaltijd kan zijn.
We hebben dan ook met het team beslist om elke vrijdag iets kleins te voorzien. Start na het
herfstverlof!

5) Een verkeersveilige schoolomgeving
Elke ochtend en elke avond kruisen in een korte tijdspanne verschillende soorten weggebruikers
elkaar aan onze ingang in de Damiaanstraat. Bij regelmaat komen onze kinderen in een gevaarlijke
situatie terecht. Vanuit het oudercomité zat men in het verleden al een paar keer met Stad Kortrijk
rond de tafel. We hebben als school nu opnieuw met de bevoegde diensten contact opgenomen.
Hopelijk komen we snel tot oplossingen.
Ondertussen durven we te rekenen op jullie, ouders.
Pas jullie snelheid aan en draai voorzichtig de parking op.

6) Sint in coronatijden…
Een feest waar kinderen een volledig jaar naar uitkijken: het bezoek van de Sint op school. We
mogen in deze tijden natuurlijk geen risico nemen maar zullen ons best doen om creatief uit de hoek
te komen.
Stad Kortrijk probeert alvast het goede voorbeeld te geven…
Neem even een kijkje op deze link en ontdek ‘Radio Stoomboot!’
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