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EDITORIAAL

STUDIE / PEUTEROPVANG
Er is geen studie op maandag 2 december 2019 wegens
overleg schoolteam. Er is peuteropvang in de refter in
plaats van bij juf Katrien.
Op donderdag 12 december 2019 is er peuteropvang in de
refter in plaats van bij juf Katrien door oudercontact in het
kleuter.
Na de proeven is er op dinsdag 17 en donderdag 19
december 2019 geen studie meer.

OUDERCONTACT
Op donderdag 12 december 2019 is er oudercontact voor de
ouders van alle kinderen uit de kleuterklassen.
Voor de lagere klassen vindt het oudercontact plaats op
donderdag 19 december 2019.

PROEVEN
De proeven voor het 2de tot en met het 6de leerjaar worden
afgenomen vanaf woensdag 11 december tot en met dinsdag
17 december 2019.
Op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019 kunnen er al
proeven worden afgenomen voor onderdelen zoals luisteren,
spreken, lezen, schrijven (stellen) ...
In het eerste leerjaar komen de proeven voor het eerste
groot rapport er pas aan voor de paasvakantie.
Veel succes!

Op donderdag 12 en 19 december 2019 bieden we u bij de
kerstboom heerlijke oliebollen aan. De leerlingen van het
zesde leerjaar verkopen voor ‘De Warmste Week’ scrunchies
voor in uw haar of om uw pols, pomponnetjes, koekjes... In de
refter staat een rostpot om rostjes te verzamelen. Ze
kozen voor het project ‘Think Pink’, een organisatie die meer
aandacht vraagt voor borstkanker en hiervoor wetenschappelijk onderzoek financiert.

LAATSTE DAG 1STE TRIMESTER
Vrijdag 20 december 2019 is een gewone schooldag. De klas
is uit om 15.05 uur en er is opvang tot 18.30 uur.

DE WARMSTE WEEK
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Studio Brussel
‘De Warmste Week’. Dit jaar hebben wij als Kortrijkse
school de eer om deze solidariteitsactie van dichtbij mee te
maken en kunnen wij tonen hoe groot ons warm hart is.
Naast de acties die de leerlingen van het 6de leerjaar
organiseren voor Think Pink, zetten we ook een leuke actie
op touw met alle kinderen van het kleuter en lager ten
voordele van Bednet.

Welke organisatie steunen wij?
Bednet is een organisatie die het recht op onderwijs
mogelijk maakt voor leerlingen die door ziekte of ongeval
tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet naar school kunnen.
Bednet zorgt dat er een live-verbinding is tussen de leerling
thuis en de klas. Zo kunnen de lessen goed gevolgd worden
en blijven de kinderen in contact met elkaar.
Deze organisatie werkt volledig gratis en wordt gesteund
door structurele partners en enkele sponsors. Steun van
individuen en scholen blijft belangrijk voor computermateriaal en voor ICT-innovatie van de projecten.

Wat organiseren we?
Met onze school organiseren wij een Pyjamarun. De kleuters
zullen in de voormiddag een gezamenlijke wandeling in
pyjama maken op een uitgestippeld parcours in de
schoolomgeving. De leerlingen van het lager maken een tocht
in pyjama doorheen de gebouwen van onze school en de
gebouwen van De Korf. Ze zullen op plaatsen komen waar ze
nog nooit eerder zijn geweest. Langs de zijlijn zullen ze
aangemoedigd worden door de leerkrachten.

Wanneer vindt de actie plaats?
Op vrijdag 13 december 2019 vindt de Pyjamarun plaats. De
kleuters doen dit in de voormiddag, de lagere
schoolkinderen in de namiddag.
Hoe kunnen jullie de leerlingen steunen?
Elk kind kreeg al een steunkaart mee naar huis. Ze zullen
een vrijwillige bijdrage vragen aan ouders, grootouders of
andere familieleden, vrienden, kennissen … . Het verzamelde
bedrag vult u in op de steunkaart en wordt, in een gesloten
omslag, bezorgd aan de leerkracht. We zetten er geen vast
bedrag op zodat iedereen kan geven wat hij wil. We
verwachten alle omslagen ten laatste op donderdag
12 december 2019.
Hoe ziet de dag eruit?
Kleuters (in de voormiddag):
De kleuters komen met hun pyjama, boven hun kledij, naar
school. Om praktische redenen vragen de kleuterleidsters
om geen ‘onesie’ aan te trekken. Bij goed weer zullen de
kleuters, na een opwarmingsmoment, een pyjamawandeling
maken. Wanneer het weer minder goed zou zijn, zullen de
kleuterleidsters een pyjamaparcours uitzetten in de
sportzaal.
De lagere schoolkinderen (in de namiddag):
De leerlingen komen in gewone kledij naar school en hebben
hun pyjama bij in hun schooltas of aparte tas. Na de middag
zal er een moment zijn waarbij de leerlingen zich kunnen
omkleden in hun pyjama. Nadien volgt er een gezamenlijke
opwarming. Het parcours wordt per klas verkend en na het
startsein mogen alle kinderen starten met de tocht. Nadien
volgt er nog een slotmoment waarbij de opbrengst bekend
wordt gemaakt.

Damiaanschool op de radio!
Maandag 2 december 2019 zendt Studio Brussel live vanuit
Kortrijk de kick-off van ‘De Warmste Week’ uit. Tijdens die
uitzending maakt Studio Brussel bekend wie de
presentatoren zullen zijn. Ze zullen met hun StuBru
container aan het station van Kortrijk live radio maken en
de presentatoren gaan figuurlijk de temperatuur meten in
Kortrijk: ‘Hoe klaar is Kortrijk voor De Warmste Week?’.
Studio Brussel maakt een tocht doorheen Kortrijk en komt
langs bij de Damiaanschool voor een live-interview tussen 8
uur en 8.30 uur. Zeker luisteren dus naar Studio Brussel!

OPVANG IN DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie is de opvang open op maandag 23
en dinsdag 24 december 2019 en op donderdag 2 en vrijdag
3 januari 2020. Let op: op dinsdag 24 december 2019 is de
opvang open tot 12 uur. Er kan niet op school worden
gegeten.
Er zal een leuk aanbod zijn van allerlei activiteiten voor
iedereen.
Maandag 23 december 2019
We knutselen leuke kerstbomen met gekke slingers en
kerstballen.
Dinsdag 24 december 2019
Opvang open tot 12 uur, er kan niet op school worden
gegeten.
Donderdag 2 januari 2020
Samen vieren we het nieuwe jaar en maken we ons eigen
speciale vuurwerk.
Vrijdag 3 januari 2020
We bakken sterrenkoekjes die we daarna lekker opsmullen!
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste weten
tegen 9 uur van de dag zelf. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.
De opvang is gesloten tussen kerstdag en nieuwjaarsdag.

TWEEDE TRIMESTER
Het tweede trimester start op maandag 6 januari 2020.

VERKEERSVEILIGHEID
In het schoolreglement staat dat alle kinderen hun
veiligheidshesje iedere dag moeten bijhebben. Dat vinden we
heel belangrijk.
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen,
dragen het hesje onderweg. Ook kinderen die met de wagen
worden gebracht, vallen veel beter op bij het in- en
uitstappen als ze het hesje dragen. Dus doen maar!
In deze donkerste periode van het jaar doen we een extra
oproep aan alle ouders om ervoor te zorgen dat hun
kinderen in regel zijn met het schoolreglement in verband
met het dragen van het veiligheidshesje.
Kinderen die naar school fietsen moeten over een fiets
beschikken conform het verkeersreglement. De verlichting
en reflectoren verdienen extra aandacht. We stellen vast
dat dit de zwakke punten zijn.
We voeren in de komende maanden controles uit op het
dragen van de veiligheidshesjes en het in orde zijn van de
fietsen. U ontvangt van ons een brief als er bij uw kind iets
niet in orde is. Wie in orde is, ontvangt een leuk
hebbedingetje!
Een eerste controle is achter de rug en we zijn blij. In
vergelijking met vorige jaren hebben we dit keer slechts
12 kinderen opgemerkt die hun hesje te voet of met de
fiets niet droegen. Op naar 0 kinderen die hun hesje niet
dragen!
Alle fietsen waren in orde. Prachtig! Een dikke proficiat!

