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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders van onze Damiaanschool
Heel wat kinderen noemen haar ‘de draak’.
Neen, we hebben het niet over een leerkracht, maar over de gigantische kraan die schijnbaar
probleemloos een torenhoog gebouw met de grond gelijk kan maken.
Afbreken om plaats te maken voor iets nieuws.
We hebben perspectief en dat is goed!
We zijn dus vertrokken voor minstens anderhalf jaar.
Eerst bij de buren, maar vanaf deze week ook bij ons op school.
Ons vroeger secretariaat en onze leraarskamer maakten immers deel uit van de gebouwen van de
Korf. Eerstdaags gaat ‘de draak’ hen te lijf.
Ondertussen kan je ons secretariaat terugvinden op het eind van de gang aan het zesde leerjaar.
De leraarskamer zit in de vroegere slaapklas van de peuters, maar in de paasvakantie zal ook dat
gebouw verdwijnen. Vanaf dat moment moeten we het een hele tijd zonder leraarskamer doen. Dat
wordt een uitdaging, we hebben als team immers een plaats nodig waar we even tot rust kunnen
komen. Verderop in deze Damiaaninfo vind je nog wat meer over de impact van de bouwwerken op
onze school.
We stellen het als prioriteit om tijdens deze bouwperiode kwaliteitsvol onderwijs te blijven
aanbieden. Organisatorische ambetantigheden mogen nooit de bovenhand halen en elke leraar moet
zich op zijn klasgroep kunnen blijven focussen. Daar tekenen we voor.
Maar bovenal, beste ouders, moet onze school de hele tijd een plaats blijven waar kinderen graag
naartoe komen en waar ouders zich welkom voelen. De Damiaanschool staat gekend als een
‘familiale school’ en dat moet je ook kunnen voelen in niet vanzelfsprekende omstandigheden, zoals
een bouwperiode.
Beste ouders,
We zullen af en toe wat geduld moeten hebben met elkaar. Maar naar het schijnt is dat een schone
deugd. Op zich is dit dus goed nieuws!

Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Pedagogische studiedag
Op woensdag 10 maart 2021 is er een pedagogische studiedag. Er is geen klas, maar wel opvang.
Wie naar de opvang komt moet zich vooraf inschrijven via dit formulier:
https://forms.gle/NDRAb5bQzBwnhZb87. Inschrijven kan tot maandag 8 maart.

2) Pyjamadag
Op vrijdag 12 maart 2021 is er de jaarlijkse pyjamadag. Die dag steunen we met z’n allen de vele
kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte. Eén dag houden
we uit solidariteit onze pyjama aan. De kinderen mogen die dag in pyjama naar school komen.

3) Lokale vrije dag
Op maandag 15 maart 2021 is er een lokale vrije dag. Er is geen klas, maar wel opvang. Wie naar de
opvang komt moet zich vooraf inschrijven via dit formulier: https://forms.gle/kdYPvQQx7XPeGNQk9.
Inschrijven kan tot vrijdag 12 maart.
Op een lokale vrije dag is er geen naschoolse sport. Er is die dag dus geen ‘Koji-Rollebolle’ voor K2-K3.

4) Bob de Bouwer: digitaal infomoment op 24 maart
De bouwwerken zullen een grote impact hebben op de organisatie van onze school.
Wat staat ons de komende weken te wachten?
•
•

•

•

Vanaf deze week kunnen de leerlingen van het zesde leerjaar niet meer op hun vertrouwde
koertje spelen. Onze vroegere leraarskamer en het secretariaat worden afgebroken.
In de week van 12 tot 16 april verdwijnt onze huidige, tijdelijke leraarskamer. Ook het afdak
waar de kleuters hun klasrij onder maken en de muur die onze speelplaats begrenst gaan
tegen de vlakte. De werfzone wordt dan afgezet, wat betekent dat onze speelplaats
gehalveerd wordt.
De parking van onze school wordt vanaf dan tot speelplaats omgevormd. Dit gebeurt door
hem op een veilige manier met herassen af te zetten. Ouders die hun kind(eren) via de
Damiaanstraat brengen, zullen de parking niet meer kunnen opdraaien. We zullen er als
school voor zorgen dat de kinderen wel op een veilige manier afgezet kunnen worden.
Tegen eind mei zouden de afbraakwerken volledig afgelopen moeten zijn. Na de nodige
voorbereidingswerken zou de aannemer na het bouwverlof (tweede helft augustus) met de
nieuwbouw moeten kunnen starten.

We kunnen het begrijpen als sommigen onder jullie met vragen zitten of interesse vertonen in het
verdere verloop. Om hieraan tegemoet te komen richten we op woensdag 24 maart om 19u00 een
digitaal infomoment in! We doen dit via MS Teams. De link tot deze bijeenkomst zal je via mail
toegestuurd krijgen.

5) Sober maal
Op donderdag 25 maart 2021 roepen we alle kinderen en leerkrachten van onze school op hun
warme maaltijd of meegebrachte boterhammen voor soep met brood in te ruilen. We vragen echter
wel het bedrag van een warme maaltijd, maar dat schenken we volledig aan de Damiaanactie. Op die
manier zijn we solidair met ons project en met de wijde wereld rondom ons. Belangrijk toch?
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6) Pannenkoekenverkoop
Onze jaarlijkse pannenkoekenactie is achter de rug! Ondanks deze corona-editie was de verkoop
groter dan ooit! Er werden maar liefst 538 pakken van ½ kg verkocht. Er is een winst van € 1.082,43!
We zijn heel erg blij, hartelijk bedankt!
De opbrengst wordt nog even opzijgezet en zal worden gebruikt voor de inrichting van de
nieuwbouw.

7) Speel goed op school zonder speelgoed
Af en toe zijn er van die momenten waarop heel wat kinderen met eenzelfde soort speelgoed spelen.
Momenteel zijn de Fidget Poppers heel populair.
Wanneer die rages echter de weg naar de school vinden, dan brengen die vaak problemen of
spanningen met zich mee. Eigenlijk is dat wel jammer, want spelen moet vooral leuk zijn.
Als school nemen we daar vaak hetzelfde standpunt in en dat is ook nu opnieuw het geval:
Fidget Poppers, Lego auto’s, Rubix cubes,… ze horen niet thuis op de speelplaats.
Ballen, springtouwen, onze banden, materialen uit onze spelkoffers, onze speeltoren,… we denken
dat dit waardevolle alternatieven zijn!

8) Uitgeverij Averbode
Een aanbod vanuit deze uitgeverij: de Lenteboeken. Deze doeboeken bevatten toffe verhalen,
spellen, knutselwerkjes, weetjes, raadsels ... Alles wat je nodig hebt voor een leuke en leerrijke
lentevakantie. Per stuk kosten ze 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie en ze
worden gratis thuisgeleverd. Bestel ze eenvoudig online via de webshop:
www.uitgeverijaverbode.be/lentevakantieboeken
Wanneer je bij bestelling de schoolcode gebruikt (A62595) vaart ook onze school er wel bij…

KLEUTER
1) Peuteropvang
Door overleg schoolteam is er op maandag 22 maart 2021 peuteropvang in de refter in plaats van bij
juf Katrien.

2) Zwemmen in het derde kleuter
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat het zwemmen in onze derde kleuterklas op de helling komt
te staan. Het is niet te organiseren zonder de hulp van ouders en net dat wordt ons onmogelijk
gemaakt. Vandaar dat we nu al de knoop doorhakken: dit schooljaar kan er geen zwemmen voor
onze derde kleuterklas doorgaan.
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LAGER
1) Geen studie
Door overleg schoolteam is er geen studie op maandag 22 maart 2021. De kinderen hebben die dag
geen huiswerk.

2) Eerste communcie
De eerste communie werd, net als de Vormsels, tot begin volgend schooljaar uitgesteld. De nieuwe
datum is zaterdag 25 september, om 10u30. De viering gaat door in de Verrijzeniskerk.
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