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EDITORIAAL

GEEN STUDIE
Er is geen studie op donderdag 24 oktober 2019 wegens de
laatste donderdag voor de herfstvakantie.

HERFSTWANDELING
Op zondag 20 oktober 2019 vindt de jaarlijkse
herfstwandeling plaats die georganiseerd wordt door het
oudercomité. We wandelen dit jaar in de omgeving van
Marke en verzamelen om 14 uur op de parking van het
Olympiadeplein voor een tocht van 5,5 of 8 kilometer.

LOKALE VRIJE DAG
Op maandag 7 oktober 2019 is er een lokale vrije dag. Er is
geen klas, maar wel opvang. Wie op die dag een warm
middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen 9 uur van de
dag zelf weten.

Na de wandeling kunt u nog wat drinken of een heerlijke
zelfbereide spaghetti blijven eten op school. De kinderen,
ouders en leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar
verzorgen de catering. Met de opbrengst drukken de
helpende ouders en kinderen het kostenplaatje van het
weekje openluchtklassen in Durbuy in maart 2020.
U ontving hiervoor reeds een brief met een
inschrijvingsstrook. U vindt de brief ook terug op onze
website. Inschrijven kan tot en met maandag 14 oktober
2019.
U wandelt toch ook mee?

Op een lokale vrije dag is er geen naschoolse sport. Er is
die dag dus geen ‘Turnen en omnisport’ voor L1-L2.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 9 oktober 2019 is er een pedagogische
studiedag voor alle scholen van onze scholengemeenschap.
Er is op die dag geen klas. De opvang is wel open.
Wie op die dag een warm middagmaal wenst, laat dit ten
laatste tegen 9 uur van de dag zelf weten. U kunt ons
daarvoor telefonisch contacteren op het nummer
056 21 67 14.

PEUTERINSTUIF
Op maandag 21 oktober 2019 is er van 16 uur tot 18.30 uur
peuterinstuif op onze school.
Ouders die een kindje hebben geboren in 2018 en die op
zoek zijn naar een school, zijn er van harte welkom.
Wij willen hen graag laten weten hoe onze school peuters
begeleidt in de klas, over de middag, tijdens de middagrust,
voor en na school...
Ook de ouders die nu al een peuter in onze peuterklas
hebben, kunnen ons klasje bezoeken en een praatje maken
met de juffen.

Onze capaciteit
geboortejaar.

is

beperkt

tot

24

kinderen

per

het gezinsinkomen beneden een bepaalde inkomensgrens
ligt.

Voor de kinderen geboren in 2017 zijn er momenteel geen
plaatsen meer ter beschikking. Er kan wel nog aangemeld
worden voor de wachtlijst. Maak hiervoor telefonisch een
afspraak met Ariane, administratief medewerker van onze
school – 056 21 67 14.

Een schooltoeslag moet niet meer worden aangevraagd. U
ontvangt ze automatisch als u daarvoor in aanmerking komt.

Voor de kinderen geboren in 2018 kunnen we volgende data
al doorgeven:
Inschrijven broertjes en zusjes en kinderen van personeel
van maandag 20 januari 2020 tot en met vrijdag 7 februari
2020. Maak hiervoor telefonisch een afspraak met Ariane,
administratief medewerker van onze school – 056 21 67 14.
Het aanmelden voor alle andere kinderen kan van maandag 2
maart 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020 via de
website www.naarschoolinkortrijk.be.
Alle actuele informatie kunt u terugvinden op de website
www.naarschoolinkortrijk.be.

OPVANG IN DE HERFSTAKANTIE

Meer informatie vindt u ook op de website
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanafschooljaar-2019-2020-groeipakket of via het gratis
nummer van de Vlaamse Overheid 1700.

DAMIAANRAAD
De verkiezingen zijn voorbij. De kinderen die in de
Damiaanraad zetelen zijn bekend.
Op vrijdag 27 september 2019 kwamen ze voor het eerst
samen.
De bedoeling van de Damiaanraad is dat de kinderen uit de
lagere
klassen
ideeën,
voorstellen
en
suggesties
samenbrengen om onze school nog fijner en leuker te maken.
Dit zijn de leden van de raad:

Tijdens de herfstvakantie is de opvang open van maandag 28
oktober 2019 tot en met donderdag 31 oktober 2019. De
opvang is gesloten op vrijdag 1 november 2019
(Allerheiligen). Er zal een leuk aanbod zijn van allerlei
activiteiten voor iedereen.
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten.

SCHOOLFOTOGRAFIE
Op woensdag 2 oktober 2019 komt de schoolfotograaf
langs. Er worden zowel klasfoto’s als individuele foto’s
gemaakt. Ook broertjes en zusjes worden samen
gefotografeerd.
Achteraf bieden we u deze foto’s volledig vrijblijvend te
koop aan.
In het pakket foto’s worden dit schooljaar opnieuw geen
echte pasfoto’s meer aangeboden. Voor wie een nieuwe foto
laat maken voor z’n pas, is het immers verboden om te
lachen. Glimlachen op de foto mag ook niet, alleen een
neutrale blik met de mond dicht. Bij de schoolfotografie
willen we het net andersom. Het wordt pas een leuke foto
als uw kind er lachend of glimlachend op staat. Vandaar
geen pasfoto’s meer.

SCHOOLTOESLAG
Naast leerlingen van het secundair onderwijs en studenten
van het hoger onderwijs komen ook kleuters en leerlingen
van het lager onderwijs in aanmerking voor een toeslag als

L1: Linde Heytens en Jules Theunynck
(reserve: Amélie Vergauwe)
L2: Wolf Garre en Louis Maes
(reserve: Lieze De Clerck)
L3: Tille Courtens en Hanne Theys
(reserve: Alexander De Zegher)
L4: Hannes Debruyne en Suzanne Vanneste
(reserve: Elisabeth Goossens)
L5: Mon Courtens en Andres Declercq)
(reserve: Amélie Maes)
L6: Felix Mattelaer en Beau Maes
(reserve: Henri Vergauwe)
Proficiat aan alle verkozenen!
We hopen dat er dit schooljaar opnieuw veel fantastische
ideeën in de Damiaanraad opborrelen.

TAFEL EN 2 KLEUTERTURNBANKEN
Tijdens de afgelopen grote vakantie deden we op school
grote opruimwerken. We hebben een grote knutseltafel en
2 kleuterbanken die we niet meer zullen gebruiken. Ze
staan onder de luifel tussen de 2 kleuterblokken waar ook
de kleuterfietsjes staan. Wie interesse heeft mag ze
hebben.
Geef een seintje aan de directeur om praktisch af te
spreken: 0485 12 61 59. Wie eerst komt, het eerst maalt.

GEMACHTIGD OPZICHTER
Monique nam vorig schooljaar als wijkwerker de taak van
gemachtigd opzichter op zich. Iedere schooldag hielp ze
kinderen van 8 uur tot 8.30 uur oversteken aan de
Pottelberg. Ze kon dit door de regelgeving maximum voor
één jaar doen.
Momenteel zijn er geen andere wijkwerkers ter beschikking
die haar taak kunnen overnemen. Met ons team zullen we via
een beurtrol ervoor zorgen dat haar taak verder wordt
opgenomen. Ondertussen hebben onze nieuwe leerkrachten
de opleiding als gemachtigd opzichter gevolgd.
Raar maar waar!
Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om
groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden,
personen met een handicap) veilig te laten oversteken.
Daarbij mag de gemachtigd opzichter aanwijzingen geven
aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar
mag het verkeer niet regelen.
Een gemachtigd opzichter mag het verkeer niet stilleggen
om volwassenen te laten oversteken. Ook voor een kind
alleen mag het verkeer niet worden stilgelegd. De
gemachtigd opzichter kan wel met een kind alleen
meestappen om het te helpen oversteken.
Ook voor fietsers die willen oversteken mag een
gemachtigd opzichter het verkeer niet stilleggen. Wie als
fietser afstapt en de fiets aan de hand houdt is geen
fietser meer maar voetganger.

ACTIVITEITENKALENDER & FOTO’S
Alle kinderen krijgen de activiteitenkalender voor de maand
oktober 2019 op papier.
De Damiaaninfo en de kalenders vindt u ook op onze
website: www.damiaanschoolkortrijk.be
Op onze website vind je ook foto’s van voorbije activiteiten.
Heeft nog iemand foto’s van de eerste schooldag? Bezorg
ze ons digitaal en we zetten ze ook op onze website.

