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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders van onze Damiaanschool
Wanneer jullie deze Damiaaninfo lezen, is het feestelijk einde van vorig kalenderjaar achter de rug.
Het ‘feestelijke’ zal anders geweest zijn dan anders.
Een gekende uitspraak is dat ‘anders’ niet persé ‘minder goed’ betekent.
Ik hoop dat dit voor u het geval geweest is.
Nu staan we opnieuw aan het prille begin, wat op zich positief is.
Het begin van iets dat zich als beloftevol heeft aangekondigd: een nieuw jaar.
Misschien wordt dit jaar wel alles terug ‘normaal’, wie weet.
De vraag is of we dan dingen zullen missen?
Waarschijnlijk wel.
Het zit hem soms in kleine, fijne dingen.
Wat langer samen aan tafel kunnen zitten, een praatje met de buurvrouw, samen een
gezelschapsspelletje spelen, …
Misschien kunnen we dat wel als ‘goede voornemens’ nemen.
Als het jaar richting ‘normaal’ zou evolueren (graag!) dat we die kleine dingen blijven koesteren.
Dat we ze niet in de rush van elke dag opnieuw achterwege laten.
Want kleine dingen, kunnen het leven super maken.
Voor elk van ons.

Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Tweede trimester
Het tweede trimester start op maandag 4 januari 2021. Afhankelijk van de corona-code zal verder
duidelijk worden wat kan en wat niet kan. Momenteel situeert het onderwijs zich in code oranje, wat
betekent dat buitenschoolse activiteiten die binnen plaats vinden (vb een bezoek aan de
schouwburg) niet mogen doorgaan. Een uitzondering hierop is het schoolzwemmen.
In de refter moeten we de kinderen per klasbubbel plaatsen, met anderhalve meter afstand tussen
twee bubbels. Dit heeft als gevolg dat we in drie beurten moeten eten, i.p.v. twee.
Er starten na de kerstvakantie ook drie nieuwe peuters op onze school: Camille, Charlotte en
Frédérique. We zullen ze met de nodige warmte ontvangen zodat ze zich op onze school snel thuis
voelen.

2) Verkeersveiligheid
Ondertussen is de poort aan de kant Pottelberg ’s ochtends voor kinderen opnieuw open. Een
vijftigtal leerlingen maken daar gebruik van. Dit heeft wel al een mooi effect op de verkeersveiligheid
in de Damiaanstraat. Het verschil is duidelijk te merken!
Wat we echter niet zelf in de hand hebben …
De situatie in de Damiaanstraat wordt pas volledig veilig wanneer we met z’n allen:
• alleen parkeren op de plaatsen die daarvoor voorzien zijn (zo is er heel veel plaats aan de
speelzone, 100m over de school)
• bij het opdraaien aan de Speelberg met de auto niet op het fietspad blijven staan
• de kinderen die te voet de school binnenkomen dit laten doen via het fietspoortje of de
ingang aan de Speelberg, niet via de brede uitrijpoort waar de auto’s de parking verlaten
Ondertussen zaten we ook samen om onze fietsuitgang wat meer te accentueren. We hopen dat dit
in de eerste maand effectief zal kunnen gebeuren.

3) Muzische week
In de week van 11 januari is er onze muzische week rond het thema ‘TA(A)LENT’. Tijdens de
muzische week leggen we in alle klassen (zowel in kleuter als in lager) de focus op ons ‘TA(A)LENT’
vanuit alle muzische domeinen. (beeld – muziek – dans – drama)
In normale omstandigheden wordt u de maandag na de muzische week op school uitgenodigd om te
kijken hoe er in de verschillende klassen rond het thema werd gewerkt. De huidige maatregelen laten
dit helaas niet toe. Er is dit jaar dus geen opendeur en toonmoment.
We proberen u via onze website mee te laten genieten…

4) Inschrijvingsprocedure
Kinderen geboren in 2019 kunnen naar school gaan in het schooljaar 2021 - 2022. Kinderen die laat
op het jaar (na 30 november 2019) geboren zijn, kunnen naar school gaan in het schooljaar 2022 2023.
Uw kind mag naar school gaan op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is. De
instapdata voor de kinderen geboren in 2019 zijn:
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Geboortedatum kind

Instapdatum

van 01-01-2019
tot en met 01-03-2019
van 02-03-2019
tot en met 08-05-2019
van 09-05-2019
tot en met 10-07-2019
van 11-07-2019
tot en met 01-08-2019
van 02-08-2019
tot en met 07-09-2019
van 08-09-2019
tot en met 19-10-2019
van 20-10-2019
tot en met 30-11-2019
van 01-12-2019
tot en met 31-12-2019

woensdag 01-09-2021
bij aanvang schooljaar
maandag 08-11-2021
na de herfstvakantie
maandag 10-01-2022
na de kerstvakantie
dinsdag 01-02-2022
op de teldag
maandag 07-03-2022
na de krokusvakantie
dinsdag 19-04-2022
na de paasvakantie
maandag 30-05-2022
na Hemelvaart
donderdag 01-09-2022
bij aanvang schooljaar

Broertjes/zusjes en kinderen van personeel kunnen onmiddellijk worden ingeschreven in de
voorrangsperiode van maandag 25 januari 2021 t.e.m. vrijdag 12 februari 2021.
Ouders die momenteel al een kind bij ons op school hebben en die een zoon/dochter hebben die in
2019 geboren werd, vragen wij om ons een seintje te geven.
Alle andere kinderen die ingeschreven willen worden, moeten worden aangemeld in de periode van
maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021 om 12 uur via de website
www.naarschoolinkortrijk.be.
Meld uw kind aan, ook al kan het pas naar school op donderdag 1 september 2022.
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 1 of 2 weken na de
aanmeldingsperiode een uitnodiging om uw kind in te schrijven in één van de scholen van uw keuze.
Indien u voor geen enkele school van uw keuze in aanmerking komt, ontvangt u een ‘document van
niet-gerealiseerde inschrijving’. In dit geval kunt u in de vrije inschrijvingsperiode die start vanaf
dinsdag 25 mei 2021 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.
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KLEUTER
1) Peuteropvang
Door overleg schoolteam is er op dinsdag 5 januari peuteropvang in de refter in plaats van bij juf
Katrien.

2) Naschoolse sport: Koji-Rollebolle (K2-K3)
Vanaf maandag 11 januari start de naschoolse sport voor de kinderen van K2 en K3 die hiervoor zijn
ingeschreven. Dit gaat telkens op maandag door in de turnzaal van onze school van 16.15 uur tot
17.15 uur. Kleuters die naschoolse sport volgen en van 15.50 uur tot 16.15 uur op school blijven,
nemen een vieruurtje in de refter. 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.

LAGER
1) Studie L1
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. Het schriftelijk huiswerk van die dag kan in
dat klein halfuurtje worden afgewerkt. Ook het lezen kan individueel geoefend worden. We willen de
ouders wel vragen om buiten deze studietijd thuis samen met hun zoon of dochter te blijven oefenen
op het lezen.

2) Naschoolse sport: Alles met de bal (L1-L2)
Vanaf dinsdag 12 januari start de naschoolse sport voor de kinderen van L1 en L2 die hiervoor zijn
ingeschreven. Dit gaat telkens op dinsdag door in de turnzaal van onze school van 16.15 uur tot 17.15
uur. De kinderen blijven op de speelplaats tot 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.

3) Geen studie
Door overleg schoolteam is er geen studie op dinsdag 5 januari. De kinderen hebben die dag geen
huiswerk.
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