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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders,
Mag ik u allen een goed 2022 toewensen?
Vul die ‘goed’ maar zelf in, het is immers een subjectief begrip.
Vooral wanneer alles vanzelfsprekend lijkt, komen we tot een vrij diverse invulling ervan.
Misschien zorgt covid er wel voor dat we tendensen zouden herkennen?
Zoals…
‘Het zal goed zijn als alles voorbij is’.
Maar ook…
‘Het goede aan covid is dat we stilstaan bij de dingen en tijd maken voor elkaar’.
Enfin, voor mij zal het ‘goed’ zijn op het moment dat we corona achter ons kunnen laten.
Want voor die ‘positieve’ gevolgen zoals stilstaan bij de dingen en tijd maken voor elkaar, persoonlijk
heb ik daar covid niet voor nodig. Ik vind dit sowieso belangrijk.
We hopen dat het nieuwe jaar voor onze school vol groeimomenten mag zitten.
Starten doen we alvast met twee nieuwe peuters: Flora en Lena.
Welkom! We zullen ons best doen om jullie zo snel mogelijk thuis te laten voelen!
En wie weet, beste ouders, zetten we in de komende weken ook stappen naar onze nieuwbouw toe?
De voorbije twee maanden zagen we weinig verandering, maar er is hoop…
Beste ouders,
De weken voor de kerstvakantie moesten we jullie als school vaak onaangename boodschappen
overbrengen. Het sluiten van een klas brengt immers heel wat organisatorische problemen met zich
mee. Aan de andere kant horen we ook dagelijks in de media dat het overal in Vlaanderen zo is. Een
echte verrassing kunnen we het dus niet noemen. Het is ook niet iets dat we als school zelf in de
hand hebben of zelf bepalen. Als we sommige experten mogen geloven, dan staan we opnieuw voor
intense weken. Misschien is het raadzaam om een plan in het achterhoofd te hebben? Een ‘wat als’plan? We hopen alvast dat u het niet nodig zal hebben.
Ook voor onze leerkrachten is het telkens schakelen: hoe kunnen we onze leerlingen vanop afstand
zo goed mogelijk blijven betrekken. Hoe jonger de kinderen… hoe moeilijker dat wordt.
We denken dat we hier de voorbije maanden tot mooie invullingen zijn gekomen.
Maar niets gaat boven… die dagelijkse interactie in de eigen klas.
Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Coronamaatregelen
•
•
•
•
•

•

Een klas moet in quarantaine wanneer er zich binnen de 7 dagen vier besmettingen
voordoen. Kinderen die tijdens de laatste 6 maanden positief testten, mogen naar school
blijven komen.
Wanneer een gezinslid positief test op corona, moet de leerling 10 dagen in quarantaine en
mag hij dus niet naar school komen tenzij het kind recent zelf positief testte. Uw arts zal
hierover het gepaste advies geven.
Als ouder moet u de school altijd met mondmasker betreden. Dit is vooral belangrijk
wanneer je kinderen naar de opvang komen en jij ze brengt of ophaalt. Af en toe gebeurt dit
bij voorbeeld ook door een grootouder. We vragen jullie om de boodschap door te geven!
De leerkrachten en iedereen die op onze school werkt dragen alleen geen mondmasker
wanneer de afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Voor het overige
wordt het altijd opgezet.
Ook onze leerlingen uit de volledige lagere school moeten opnieuw een mondmasker
dragen. Niet op de speelplaats, maar wel in de gebouwen en in de klas. We beseffen dat dit
geen evidentie is en voorzien dan ook bij regelmaat tussendoor bewegingsactiviteiten die
buiten doorgaan.
Verder blijven we inzetten op handhygiëne en ventilatie. De school kocht een CO2-meter
voor in elke klas. Die zal nauwgezet de waarden bijhouden. Sowieso geven we ook zoveel
mogelijk les met de deur open.

2) Dinsdag 11 januari: afhaalmoment nieuwjaarsterren
Dit jaar geen klaaskoeken, maar nieuwjaarsterren!
We moesten door covid het afhaalmoment een paar keer verplaatsen, maar nu is het zo ver!
Komende dinsdag, 11 januari, geven we de koeken mee naar huis.
We proberen dit zoveel mogelijk met de kinderen zelf te doen en vragen om een zak met naam erop
naar school mee te geven.
Voor grote bestellingen, die niet meteen met de kinderen meegegeven kunnen worden, voorzien we
een afhaaltafel in de refter van de school.
Nog even meegeven dat we 334 pakketten (goed voor 1670 koeken) verkocht hebben.
Dit is een nieuw schoolrecord.
Dankjewel voor de steun…
Zoals we jullie lieten weten wordt daarmee een grote smart-tv aangekocht.

3) Maandag 31 januari: lokale vrije dag
Op deze lokale vrije dag is onze opvang open.
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan via deze link.
Let wel: wie inschrijft en het moment zelf zonder een seintje op voorhand afwezig is, betaalt wel de
maaltijd. Die moeten we immers voor 09 uur doorbellen…

4) Onze bouwwerken…
In een eerdere editie van de Damiaaninfo bewaarde ik nog mijn naïviteit, wanneer het om planning
ging. Vandaag is die nog altijd aanwezig, zij het dan wel al wat meer op de achtergrond…
Hoe staan we er momenteel voor?
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•

Wat de nieuwbouw betreft:
De funderingen werden in november vervolledigd. We wachten momenteel op de
staalconstructie die de betonpanelen moet dragen. Vooral bij dat laatste, de betonpanelen,
ligt de moeilijkheid. Die zouden nu toch in februari geleverd kunnen worden.
De werkplanning werd dan ook in die zin bijgestuurd:
o Staalstructuur in de weken van 7 en 14 februari.
o Betonwanden in de weken van 21 en 28 februari
o Daarna kunnen de verschillende vakmannen aan het werk
o De bedoeling is nog altijd om in de laatste week van mei met het gebouw klaar te
zijn.
Dit alles met de nodige voorzichtigheid…

•

Wat de zijgevel betreft (kant Pottelberg):
Na de afbraak van het laatste gebouw van onze goede buren De Korf, werd duidelijk dat onze
gevel er niet zo goed uitkwam als oorspronkelijk gedacht.
Dit had als gevolg dat er nieuwe offertes moesten worden gemaakt.
Momenteel zitten we nog in die fase, maar we hopen dat die in de eerstkomende weken
voorbij is.
Op dat moment zal het voor ons duidelijk zijn om welke manier onze zijgevel afgewerkt kan
worden.

5) Naschoolse sporten
Corona laat zich ook op dit vlak voelen…
Op de dag van vandaag laten de maatregelen het niet toe dat er naschoolse sporten worden
gegeven. Vanuit de Sportdienst verbonden aan Stad Kortrijk werden de betrokken ouders normaal
gezien via mail op de hoogte gebracht.
De maatregelen gelden momenteel tot eind januari.

VOOR HET KLEUTER
1) Teamstage
Tot en met vrijdag 28 januari is er in elk van onze vier kleuterklassen een stagiair aanwezig. De
aanwezigheid van stagiairs op een school is natuurlijk niet uitzonderlijk, maar deze keer is er een
bijkomend doel aan verbonden. Vanuit de hogeschool krijgen zij de opdracht om de helft van de tijd
de klas alleen over te nemen, met als gevolg dat er tijd vrij komt om met de kleuterleidsters
pedagogische items uit te werken. We zullen als school die tijd ontzettend goed gebruiken, door o.a.
ons kleutervolgsysteem aan het nieuwe leerplan te koppelen. Als school willen we immers de
beeldvorming van al onze kinderen zo rijk mogelijk uitbouwen. Alleen op die manier kunnen we elk
kind zo passend mogelijk begeleiden.

2) Peuterinstuif
Op de jaarkalender kunnen jullie op donderdag 27 januari een peuterinstuif zien staan. Op dit
moment kunnen geïnteresseerde ouders onze school bezoeken, met het oog op volgend schooljaar.
Corona zorgt er echter opnieuw voor dat we nu nog niet weten op welke manier we de instuif zullen
kunnen organiseren. We houden jullie vast en zeker op de hoogte.
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Wat wél zeker is, is dat we in de fase komen waarop ouders die een kindje hebben dat in 2020
geboren werd naar een school uitkijken.
In Kortrijk en al haar deelgemeenten wordt de inschrijving voor een nieuw schooljaar door het lokaal
overlegplatform geregeld. De werking kan je nalezen op www.naarschoolinkortrijk.be
Concreet zijn er drie fases, waar elke school rekening mee moet houden:
1. De voorrangsperiode voor broers en zussen
Ouders die reeds een kind op de school hebben en die een zoon/dochter hebben geboren in
2020 krijgen voorrang.
Deze periode loopt van maandag 31 januari 2022 tot en met vrijdag 18 februari 2022.
Je plaats is gegarandeerd.
Te lang gewacht om in te schrijven ?
Dan moet je aanmelden via de website. Je plaats is niet langer gegarandeerd.
Deze regeling geldt ook voor kinderen (°2020) van personeel van de school.
We geven vanuit de school tijdens de maand januari een brief mee met al onze leerlingen
waarop ouders kunnen aanduiden of zij hiervoor in aanmerking komen.
2. De aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen
Kinderen geboren in 2020 of kinderen die in het schooljaar 2022-2023 van school willen
veranderen, melden aan. Deze aanmeldingsperiode loopt van maandag 7 maart 2022 tot en
met vrijdag 25 maart 2022 om 12u00, en gebeurt via een link op de site
www.naarschoolinkortrijk.be
Op basis van deze aanmeldingen wordt door het lokaal overlegplatform een lijst opgemaakt.
Deze ouders kunnen dan de inschrijving vervolledigen en kunnen volgend schooljaar op onze
school terecht.
3. De vrije inschrijvingsperiode (zal ongeveer eind mei zijn)
Onze school heeft een maximum capaciteit van 24 kinderen per geboortejaar.
Indien er na de voorrangs- en aanmeldingsperiode nog plaatsen over zijn, kunnen ouders zich
vrij inschrijven. Voor onze school betekent dit vaak dat er in het lager hier en daar nog een
plaatsje is. Onze kleuterklassen zijn meestal na de aanmeldingsperiode volzet.
Kent u ouders die in onze school geïnteresseerd zijn?
Geef hen gerust de raad om een mailtje te sturen naar damiaanschool@kbkscholen.be

VOOR HET LAGER
1) Studie eerste leerjaar
We zijn een school waar opvang en studie degelijk en ondersteunend uitgebouwd zijn. Na de
kerstvakantie sluiten ook onze leerlingen uit het eerste leerjaar op dinsdag en op donderdag bij de
studie aan. Deze wordt door een juf of meester begeleid. De kinderen kunnen er in een rustige
werksfeer aan hun huistaak werken.
De studie voor het eerste leerjaar duurt een halfuurtje.
Na de studie kunnen deze kinderen bij de opvang aansluiten.
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