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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN

Beste ouders van onze Damiaanschool
Daar waar we in Sintliedjes hoopvol ‘rij toch niet stilletjes ons huisje voorbij’ zingen, zijn we blij dat
COVID momenteel onze school behoorlijk links laat liggen. We weten dat het snel kan veranderen
maar wat we wel kunnen zeggen is dat we als school, samen met jullie, ons uiterste best doen.
Communicatie is hierin, naast te nemen maatregelen, een belangrijke sleutel.
Blijf ons een seintje geven wanneer iemand uit uw gezin in quarantaine moet.
Februari wordt voor onze school een vrij intense maand.
De bouwwerken waar we al jaren naar uitkijken, zitten nu volop in hun voorbereidingsfase.
Ons secretariaat, onze leraarskamer en onze slaapklas zijn net verhuisd. Jullie lezen er meer over in
deze Damiaaninfo.
Tijdens de krokusvakantie wordt er ook een nieuwe keuken geplaatst. Naast het feit dat dit echt wel
nodig was, is het doel ook om in de refter alles nog wat rustiger te laten verlopen, zodat de kinderen
nog meer van hun maaltijd kunnen genieten. Dat maakt immers deel uit van het familiale karakter
dat wij als school zo belangrijk vinden.
Tijdens de maand februari zetten ook Rosanne en Wolf hun eerste stappen op onze school.
We ontvangen de twee peuters met heel veel warmte en zetten alles op alles om hen allebei zo snel
mogelijk een thuisgevoel te geven!
Beste jullie allemaal,
In deze coronatijden vinden we het als school nóg belangrijker dan in ‘gewone’ tijden om de
verbinding te blijven zoeken. Een basisschool is immers een heel dynamisch gegeven waar we samen
voor verantwoordelijk zijn: team, kinderen, ouders. Die verbinding kan ervoor zorgen dat we samen
het verschil kunnen maken, ten voordele van ons allemaal en van nog vele anderen. We bouwen
samen aan de toekomst.

Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Corona
De voorbije weken kwam de combinatie onderwijs en corona vaak in de media.
Als school proberen we, samen met jullie, onze organisatie telkens zo goed mogelijk aan te passen
aan de laatste verwachtingen. We geven even een overzicht…
• Alle kinderen wassen meerdere keren per dag de handen. De nodige materialen zijn
overvloedig aanwezig.
• In de refter eten de kinderen al een tijdje in klasbubbels. Er is anderhalve meter tussen twee
klassen. Dit zorgt ervoor dat we niet in twee beurten, maar in drie beurten moeten eten.
De kinderen van de lagere school hadden al een vaste plaats, dit is nu ook het geval voor de
kleuters. We hebben hiertoe hun symbooltjes op de zitbanken gekleefd.
De peuters eten nog altijd apart.
• In de studie zaten kinderen uit verschillende klassen nog bij elkaar. Doordat een aantal
leerkrachten zich extra engageren om een toezichtbeurt op te nemen, kunnen we vermijden
dat we voor sommige leerjaren de studie tijdelijk moeten stopzetten. Alle leerlingen zitten
nu voor de studie nog uitsluitend bij klasgenootjes.
• We ventileren alle lokalen zoveel mogelijk. Dit betekent dat nogal wat ramen en deuren
open staan. Een dikke trui is dus aan te raden…
• De leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar hebben preventief een mondmasker in de bank
zitten. Indien een klasgenoot of de leraar in quarantaine moet, zal gevraagd worden om het
masker 10 dagen te dragen. Een school die te maken heeft met een leerling of leerkracht die
besmet is of in quarantaine moet, is verplicht om het CLB te bellen. Het is het CLB dat beslist
wat gebeurt. (Dat kan voor de leerlingen uit de lagere school vb zijn dat zij allemaal een
sneltest moeten ondergaan)
Eén van de belangrijkste sleutels om corona te bestrijden is open communicatie. We vragen alle
ouders om bij enige twijfel van besmetting het kind thuis te houden en de school te verwittigen. Dat
is niet altijd even gemakkelijk. Een serieuze verkoudheid is immers ook eigen aan de winterperiode…
Onderstaande stappenplannen kunnen jullie daarin ondersteunen.
Kleuters

Lager

2) Broertjes of zusjes, geboren in 2019
De voorrangsperiode voor broertjes of zusjes geboren in 2019 is gestart. Al onze ouders kregen eerst
een inlichtingenstrookje met de vraag of dit op hen van toepassing was. Wie hier positief op
antwoordde, kreeg vorige week een inschrijvingsfiche en een blad rond leerlingenkenmerken. Alleen
wanneer beide formulieren ondertekend terug in ons bezit zijn, is de inschrijving rechtsgeldig. Dit
moet gebeuren vóór 13 februari 2021. (dus t.e.m. de twaalfde)
Er zijn tijdens een schooljaar een aantal instapdata voor peuters. Voorwaarde is dat de leeftijd van
2,5 jaar bereikt werd.
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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 31-12-2018

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

Nog even herhalen wat in de vorige Damiaaninfo vermeld stond:
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.
Heeft 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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3) Schoolmaaltijden
Op onze school eet 95% van de leerlingen op school. Dat is veel. Heel veel.
Wat warme maaltijden betreft werken we samen met Esthio. Dat is een heel vlotte samenwerking,
we zijn als school super tevreden.
De laatste weken hoorden we hier en daar van ouders dat kinderen thuis komen met de opmerking
dat er eten te weinig was. We vinden het belangrijk dat ouders met hun bezorgdheden bij de school
terecht kunnen en zijn dus blij dat die signalen ons bereikten.
Hoe verloopt zo’n middag?
•

We eten in drie groepen, elke groep krijgt een klein halfuur. De traiteur zorgt ervoor dat het
eten per groep in gesloten ‘containers’ toekomt. Op die manier blijft ook het eten van de
laatste groep warm. (concreet: rond de 70°, dat wordt dagelijks gecontroleerd)

•

Elke leerling krijgt bij aanvang een bord met: een volledig stuk vlees, een schep groenten en
een schep aardappelen. Voor kleuters komt het vlees gesneden toe. Een paar leerlingen eten
vegetarisch of lactose vrij.
We hoorden de bezorgdheid dat sommige kinderen om te beginnen geen volledig stuk vlees
zouden krijgen, daar kan ik vanuit eerste bron (ik sta elke middag in de refter en schep de
borden uit) geruststellen. Elke leerling ontvangt een volledig stuk vlees. Altijd.

•

Als iedereen van de groep een bord gekregen heeft gaan we voor een tweede keer rond. Het
eten vanuit Esthio valt zo in de smaak dat de meeste leerlingen nog bij vragen. Groenten en
aardappelen kunnen vrijwel altijd nog bij gevraagd worden.
Als er ‘lekkere’ saus is, gebeurt het dat de aardappelen tijdens de tweede ronde op zijn.
Als er komkommer, worteltjes of appelmoes op het programma staan moeten we tijdens de
tweede ronde ook opletten.
Het klopt wel dat er af en toe op het eind voor sommige kinderen geen tweede keer vlees
meer overblijft.

We staan met de mensen die de refter bedienen (ikzelf, juf Katrien, juf Lieve, Marleen en Jan) altijd
versteld van de hoeveelheid die de kinderen eten.
Begin vorige week nam ik met de traiteur contact op om te kijken wat mogelijk was..
•

•
•

Wanneer het gaat over ‘stukvlees’ (worst, schnitzel, kotelet,… afgewogen op ongeveer 120g)
is er weinig marge. We begrijpen dat als school ook. Concreet wil dit zeggen dat elk kind
zeker één stuk krijgt en dat het resterende tijdens de tweede ronde in stukjes worden
gesneden en dat we zoveel mogelijk kinderen proberen bij te geven.
Wanneer het gaat over stoofvlees, vol au vent, gyros, … (dus geen ‘stukvlees’) worden de
porties voor onze school aangepast.
Ook wat groenten betreft, worden de porties voor onze school verhoogd.

We houden het de komende week hoe dan ook in de gaten. U moet er immers op kunnen
vertrouwen dat uw kind voldoende te eten krijgt. Maar, we hopen met het bovenstaande toch wel
een geruststellende boodschap te hebben gegeven.
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4) Verkeersveiligheid
•
•

•

Ondertussen maken zo’n 70 kinderen van de poort aan de Pottelberg gebruik.
Wat het fietspoortje in de Damiaanstraat betreft is er een ontwerp om de uitgang meer te
accentueren. Momenteel werd de offerte aangevraagd, we hopen dat die niet te lang op zich
laat wachten.
Wat echter nog steeds een probleem blijft, is het wild parkeren in de Damiaanstraat. Vooral
onze fietsers moeten soms heksentoeren uithalen. Dat kan niet de bedoeling zijn. In
schoolomgevingen is dit vaak een probleem, omdat er ook nog veel auto’s van eventuele
buren of leerkrachten geparkeerd staan. Bij ons is dat echter niet het geval. Het gaat puur
om ouders van onze school. We snappen dat ’s ochtends in een gezin alles snel moet gaan,
maar we willen toch wel wijzen op ons aller verantwoordelijkheid: de veiligheid van onze
kinderen. We durven echt wel op elk van jullie te rekenen.
Als het niet anders kan zullen we als school met onze leerlingen een sensibiliseringscampagne opzetten, maar dat zou toch pijnlijk zijn… Het is aan ons, volwassenen.

5) Teldag
Vandaag, 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.
Op 1 februari 2021 telt onze school 214 kinderen: 84 kleuters en 130 lagere schoolkinderen.
Momenteel hebben wij vrije plaatsen in K3 (2), L1 (4), L2 (1), L4 (4), L5 (4) en L6 (2)

6) Pannenkoekenverkoop
Feit 1: onze school verkoopt al pannenkoeken sinds 2001.
Feit 2: nog nooit werden er zoveel pakken verkocht als nu -> 549.
Feit 3: we hebben als school fantastische ouders.
Dankjewel! We voelen ons als school door jullie allen heel erg gesteund!!

7) Dikketruiendag
Op dinsdag 9 februari 2021 is er Dikketruiendag. Elk jaar willen we met dit moment aandacht vragen
voor de klimaatopwarming.
Om deze dag symbolisch in de verf te zetten, zetten we de verwarming wat lager. We raden aan dat
de kinderen nóg warmer gekleed naar school komen dan ze nu al doen.

8) Opvang tijdens krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie is de opvang open van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari.
Er zal een leuk aanbod zijn van allerlei activiteiten voor iedereen.
•

Maandag 15 februari 2021
Carnaval komt eraan! Vandaag maken we een masker met versiering naar keuze.

6

•

Dinsdag 16 februari 2021
Wil je graag een clowntje voor je balpen? Of heb je liever een potloodhouder? Aan jou de
keuze!

•

Woensdag 17 februari 2021
Om er goed uit te zien maken we een das en een passend hoedje.

•

Donderdag 18 februari 2021
Iedereen mag verkleed naar de opvang komen. In de voormiddag genieten we van een
aperitiefje met een hapje. In de namiddag smullen we van lekkere vanillewafeltjes.

•

Vrijdag 19 februari 2021
Nog niet genoeg van carnaval? We maken een clown op een stokje.

Wie naar de opvang komt, moet zich vooraf inschrijven via dit formulier.
Inschrijven kan tot en met zaterdag 13 februari.

9) Start werken
Onze school staat aan het begin van een periode waarin we met elkaar geduld zullen moeten
hebben. De bedoeling is dat we tegen september 2022 zes nieuwe lokalen bij hebben. Maar voor dit
zo is, moeten we eerst anderhalf jaar op de tanden bijten… (en dan mogen er geen onverwachtse
dingen gebeuren)
We zetten alles even op een rijtje:
• Momenteel is men de gebouwen van de Korf aan het leegmaken. Dat zijn die hoge
gebouwen die je vanaf onze speelplaats kan zien.
• Over een tweetal weken begint men met de afbraak van die gebouwen. Alles gebeurt via de
Pottelberg, in die eerste fase zal onze school er wat werkverkeer betreft geen last van
hebben. Waarschijnlijk zal het wel veel lawaai met zich mee brengen…
Het gevolg is dat onze school er aan de straatkant (Pottelberg) alleen komt bij te staan.
Het zicht zal dus ingrijpend veranderen.
• Halverwege maart (ongeveer) zal men de oude Speelberg, ons secretariaat, onze
leraarskamer en onze slaapklas afbreken. Ook het afdak waaronder de kleuters verzamelen,
het kleine koertje en de lange muur op de speelplaats zullen verdwijnen. Vanaf dat moment
zal de impact op onze speelplaats groot zijn. Dit betekent concreet dat we de parking van de
school als speelplaats zullen moeten gebruiken. We zullen die op een veilige manier
afbakenen. Het vrachtverkeer gebeurt ook hier volledig via de Pottelberg.
• Het is momenteel zo voorzien dat rond juni/juli met de bouw van de zes lokalen gestart
wordt. Concreet gaat dit over twee blokken van drie lokalen die ongeveer op de plaats
komen waar de muur op de speelplaats nu staat. Hiervoor zal het werkverkeer via de
Damiaanstraat gebeuren. Vanzelfsprekend wordt hiervoor een veiligheidsplan opgesteld
zodat al onze leerlingen en hun ouders op een veilige manier naar school kunnen blijven
komen.
We zullen als school tijdens deze periode onze communicatie nog sterker in de gaten houden dan we
nu al doen. In de laatste week van februari zullen we ook een digitaal moment organiseren voor alle
ouders die meer uitleg wensen. Meer info krijgt u nog via mail.
U weet mij ongetwijfeld te vinden met uw vragen of bezorgdheden: alain.seynhaeve@kbkscholen.be
of 0474/438832.
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KLEUTER
1) Peuteropvang
Door overleg schoolteam is er op maandag 8 februari peuteropvang in de refter in plaats van bij juf
Katrien.

2) Reservekledij opvang
Stel… je bent zo hard aan het spelen dat je niet in de gaten hebt dat je eigenlijk naar het toilet moet.
Dan kan je een natte broek hebben. We maken dat wel eens mee in onze kleuterklassen, maar ook in
de opvang.
Omdat we niemand met een natte broek willen laten rondlopen hebben we graag wat reservekledij
voor kleuters. In de opvang is die momenteel bijna niet meer voor handen.
Heb jij nog te kleine kledij in de kleerkast van je kleuter hangen? (vooral broekjes, onderbroekjes en
kousjes)
Breng die dan alsjeblieft mee naar school en geef ze aan Eva of Marleen.

LAGER
1) Geen studie
Door overleg schoolteam is er geen studie op maandag 8 februari. De kinderen hebben die dag geen
huiswerk.
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