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EDITORIAAL

Deze keer moet u een week op voorhand (ten laatste op
maandag 9 maart) via een digitaal formulier doorgeven of uw
kind die dag naar de opvang komt, of het een warme maaltijd
gebruikt en of uw kleuter aanwezig is voor het vieruurtje.
Op die manier weten we of er in extra toezicht moet worden
voorzien en hoeveel maaltijden moeten worden besteld.
Op
de
startpagina
van
onze
schoolwebsite
www.damiaanschoolkortrijk.be vindt u de link ‘inschrijven
voor de opvang op maandag 16 maart 2020’ om het formulier
te openen en in te vullen. U krijgt de link ook nog eens
doorgestuurd via mail.
In tegenstelling tot vroeger kunt u op de dag zelf geen
warme maaltijden meer bestellen
Er is op die dag geen naschoolse sport. Er is dus geen
‘Rollebolle’ voor K2-K3.

SPELLENNAMIDDAG ZONDAG 8 MAART

STUDIE / PEUTEROPVANG
Er is geen studie op volgende dagen:

Hebben jullie ook soms zin om die tablet aan de kant te
gooien en eens terug een lekker ouderwets gezelschapsspel
te spelen? Maar welk spel kies je dan?
Het oudercomité helpt je graag bij die keuze op de
volgende activiteit:

- dinsdag 3 maart 2020: overleg schoolteam
- maandag 30 maart 2020: overleg schoolteam
Op bovenvermelde dagen is er peuteropvang in de refter in
plaats van bij juf Katrien.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op maandag 16 maart 2020 is er een volledige dag
pedagogische studiedag. In de voornamiddag krijgen we een
cursus eerste hulpverlening die wordt verzorgd door het
Rode Kruis. In de namiddag verdiepen we ons in het thema
pesten. We verwelkomen Gie Deboutte, docent en
deskundige in deze thematiek.
Er is op die dag geen klas. De opvang is wel open.

ZONDAG 8 MAART van 14 u. tot 17 u.
SPORTZAAL DAMIAANSCHOOL

U ontvangt van ons nog brief via uw kind met meer uitleg en
inschrijvingsstrook. Er is ook een mail onderweg!

PYJAMADAG
Op vrijdag 13 maart 2020 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. U toch
ook?

MATERIAAL UIT DE KLAS
Het klaarmaken van de schooltas om naar huis te gaan is
niet voor alle lagere schoolkinderen even gemakkelijk. Het
is iets wat ze gaandeweg moeten leren. We stimuleren de
kinderen voortdurend om goed na te denken over wat ze van
de klas moeten meenemen naar huis. Kinderen die het wat
moeilijker hebben om hun schooltas te maken, begeleiden
we zonder alles in hun plaats te doen.
Toch gebeurt het dat kinderen achteraf bemerken dat ze
wat vergeten zijn.
Op school is er een algemene afspraak dat kinderen dan
niet terug naar de klas kunnen gaan om de vergeten spullen
op te halen. Deze afspraak is onafhankelijk van het feit of
er al dan niet nog iemand in klas aanwezig is of dat de klas
al dan niet gesloten is.

PANNENKOEKENVERKOOP
Onze jaarlijkse pannenkoekenactie is achter de rug! Er
werden 409 pakken van ½ kg verkocht. Dat is zomaar
eventjes een slordige 200 kg. Er is een winst van € 827,30.
We zijn superblij! Hartelijk dank!
De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van
minipicknicktafels voor het grasveldje aan de sportzaal en
klimgrepen voor de buitenmuur van de sportzaal. Kortom:
plezier voor groot en klein!

INSCHRIJVINGEN
Voor de inschrijvingen van volgend schooljaar zijn voor het
geboortejaar 2018 al 18 van de 24 plaatsen ingenomen door
kinderen die een broer of zus op school hebben. Er zijn dus
nog 6 plaatsen vrij.
De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het
schooljaar 2020 - 2021 loopt. Tot en met dinsdag 31 maart
2020 kunnen kinderen worden aangemeld via de website
www.naarschoolinkortrijk.be
Op dezelfde website vindt u alle informatie over de
aanmeldingsen
inschrijvingsprocedure
en
het
inschrijvingsrecht.
De vrije inschrijvingen starten op vrijdag 29 mei 2020.
Vanaf die datum kunt u in de Kortrijkse scholen waar nog
plaats is, in de school zelf inschrijven.

Op die manier willen we een signaal geven aan de kinderen
dat ze op voorhand aandachtig moeten zijn bij het maken
van de schooltas. Als kinderen gewoon terug naar de klas
mogen om vergeten spullen op te halen, worden ze laks en
wordt de school na de klasuren een duiventil.
Dank u wel voor het begrip.

