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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021  

 

 

 
   

   

 

 
1. Familienieuws 

Nieuw leven… 
Juf Elien Devos (L4A) werd op 15 september opnieuw mama van een flinke dochter, Olivia. Ze is het 
zusje van Flore (K1) en Arthur. Proficiat! 
 

2. Pluimentijd: DAG VAN DE LEERKRACHT 
Op dinsdag 5 oktober is het dag van de 
leerkracht. Een dag om onze leerkrachten die 
elke dag het beste van zichzelf geven voor de 
kinderen te vieren. 
Elke leerkracht met zijn eigen talenten maakt de 
school tot wat ze is. We hebben iedereen nodig. 
Beste leerkracht en medewerker: “Bedankt om 
ervoor te zorgen dat we er elke dag kunnen 
staan met een TOPTEAM!” 

 
Het oudercomité bezorgde een lekkere attentie. Dankjewel hiervoor! 
 
 

 

EVEN HALT HOUDEN …  

MEDEDELINGEN 
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3. De boekenbeurs is terug! 
Op woensdag 20 oktober, donderdag 21 oktober en vrijdag 22 oktober verandert de gymzaal 
opnieuw in onze eigen boekenbeurs. De bibmoeders zorgen voor een breed aanbod boeken. 
Er worden ook heel wat activiteiten gekoppeld aan de boekenbeurs: 

• voorleesmomenten voor de kleuters 

• L1 bezoekt Theoria en L2 gaat naar de stadsbib. 

• Schrijfster en illustratrice Asma Oud Aissa komt vertellen voor L3 en L4. 

• Schrijver Jef Aerts geeft een voordracht voor L5 en L6. 
 

4. Soeppakketten ten voordele van de kleuterschool 
Binnenkort verkoopt de kleuterschool soeppakketten waarmee je heerlijke 
pompoensoep kunt maken. Verse groenten, een bouillonblokje, een receptje, … 
alles wat u nodig hebt om een lekkere tas soep te maken zit in dat pakket. Een 
pakket kost 9,00 euro. We werken samen met de stadsboerderij. Gezond en 
lokaal! De opbrengst gaat naar de kleuterschool.  Komt het water al in de mond? 
Binnenkort krijgt u alle nodige informatie. 

 
 

5. Dag van de jeugdbeweging 
 

Op vrijdag 22 oktober mogen de kinderen in de kledij van hun jeugdbeweging 
naar school komen. 

 
 
 

6. De kleine wieltjes zijn terug! 
Vanaf 11 oktober zijn de kleine wieltjes terug. De kinderen mogen hun step, rolschaatsen of skateboard 
mee brengen. Beschermende kledij is zeker ook aan te raden en niet vergeten, alles naamtekenen. Hun 
spullen zetten ze op de grote speelplaats. Op het einde van een schooldag nemen de kinderen hun 
spullen terug mee naar huis. Hieronder vindt u een overzicht van de beurtrol terug: 
 

 

 

MA   11/10  L1 

DI     12/10 L2 

DO   14/10 L3 

VR    15/10 L4 

MA   18/10 L5 

DI     19/10 L6 

DO   21/10 L1 

VR    22/10 L2 

MA   25/10 L3 

DI     26/10 L4 

DO   28/10 L5 

VR    29/10 L6 
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7. Week van het bos, OP ONTDEKKING 
 

Van 10 tot en met 17 oktober is het de week van het bos.  
Op donderdag 7 oktober gaan de kleuters op natuuruitstap naar de 
Gavers.  
Op vrijdag 8 oktober trekken het 1ste  en 2de leerjaar naar het park 
tijdens de schooluren. 

 
 Zoek je met het gezin nog een leuke activiteit tijdens de week van het 

bos, dan kan volgende website inspirerend zijn: 
https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos  

 
 
 
 
 
 

8. Veiligheid in de Beverlaai 
Zien en gezien worden in het verkeer kan levens redden! 
De dagen worden stilaan korter en dus zullen velen onder jullie in het donker de weg op gaan. 
Draag daarom steeds jouw fluohesje, ook als je met de auto naar school komt. Zo heb je het steeds bij 
als je met de klas op uitstap gaat. 
Wie met de fiets naar school komt, draagt naast het fluohesje van de school best ook een fietshelm. 
We vragen aan automobilisten om: 

• te parkeren op de voorziene parkeerplaatsen. Laat je de parkeerplaats voor het zwart poortje, ter 
hoogte van huisnummer 83 vrij? Zo kunnen de leerkrachten de fietsers veilig op de straat 
begeleiden. 

• kinderen die groot genoeg zijn op het hoekje van de Condédreef of de Sint-Sebastiaanslaan af te 
zetten. Zo is er alweer iets minder verkeer in de Beverlaai. 

• achter onze jonge fietsers te blijven rijden in de Beverlaai en de Pyckestraat. 
 

9. Wist je dat … 

• ook dit schooljaar de inkom zal aangekleed worden door de verschillende klassen? In 
de maand oktober is het 6de leerjaar aan de beurt. 

• alle brieven terug te vinden zijn op onze website? 

• als uw kind medicatie moet krijgen op school, uw dokter en uzelf een formulier dient 
in te vullen? Dit kunt u terugvinden op onze website. Als we dit formulier niet hebben, mogen we 
geen medicatie toedienen. 

• de kinderen ook bij minder mooi weer buiten spelen en te voet naar het zwembad gaan op 
maandag of woensdag? We vragen om uw kind kledij aan te doen aangepast aan het weer. 

• genaamtekende spullen een grotere kans hebben om terug bij de eigenaar terecht te komen? 

• er heel wat kinderen deelgenomen hebben aan de loopwedstrijden? We haalden zelfs enkele 
podiumplaatsen! Proficiat aan alle deelnemers. 

 
10. Naschools aanbod: JUNTOS MIX voor L4, L5 en L6 

Op maandag 8 november start een lessenreeks JUNTOS MIX. Dit gaat over 4 lessen op 08/11, 15/11, 
22/11 en 29/11 telkens van 16.15 tot 17.05 uur. Kostprijs: 14 euro 
Voorlopig kan de activiteit niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. 
Heeft uw kind toch nog zin om deel te nemen, dan kunt u nog inschrijven: 

• online via vrijetijd.kortrijk.be   

• telefonisch: 056 27 80 00  
 
 

https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos
mailto:vrijetijd@kortrijk.be
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11. In de kijker… 

 

 
 

 

12. Even vooruitblikken… 
 

Noteer deze data alvast in uw agenda: 

maandag 1 november 
t.e.m. zondag 7 november 

HERFSTVAKANTIE  

maandag  8 november P: instapdag  
Welkom aan de nieuwe peuters  

donderdag 11 november WAPENSTILSTAND 
Er is GEEN school voor uw kind!  

vrijdag 12 november LOKALE VRIJE DAG 
Er is GEEN school voor uw kind!  

dinsdag 16 november L5: uitstap naar Passchendaele en Tyne Cot 
 

 

15 tot 21 november Week van de ouderen 
 

 

donderdag 18 november KL-L: schoolfotograaf: klasfoto + individuele foto 
 

 

woensdag 24 november L5-L6: hockeytornooi in III Hofsteden  
 

 

 

 

1 vr pedagogische studiedag 
Er is GEEN school voor uw kind. 

 

2 za   

3 zo   

4 ma lokale vrije dag 
Er is GEEN school voor uw kind. 

 

5 di dag van de leerkracht 
L2-L5: tandemlezen  (15:20 - 15:50) 
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:05, in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 - 17:15, in de uiltjesklas) 

 

6 wo L1A-L2A-L3A: zwemmen 
L2-L5: tandemlezen  (11:10 - 11:40)  
 

 

7 do KL: Uitstap naar het bos (de Gavers) 
L5A: vaccinatie bof-mazelen-rubella op school 
L1-L2-L3: sportmix (16:15 - 17:05, gymzaal basis) 
 

 

KALENDER OKTOBER 

De rollebolle en de sportmix duren 50 

minuten. De les start om 16.15 uur en 

eindigt om 17.05 uur. 
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8 vr L2-L5: tandemlezen  (8:30 - 9:00)  
L3-L4-L5-L6: startviering (Verrijzeniskerk)  

 

9 za              

10 zo Start week van het bos  

11 ma L4: zwemmen  
L2: repetitie Eerste Communie (Verrijzeniskerk) 

 

12 di L2: repetitie Eerste Communie (Verrijzeniskerk) 
L2-L5: tandemlezen  (15:20 - 15:50)  
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:05, in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 - 17:15, in de uiltjesklas) 

 

13 wo L1B-L2B-L3B: zwemmen 
L2-L5: tandemlezen  (11:10-11:40)  

 

14 do L1: naar de appelboer 
L1-L2-L3: sportmix (16:15 - 17:05, gymzaal basis) 

 

15 vr L2: repetitie Eerste Communie (Verrijzeniskerk)  
L2-L5: tandemlezen  (8:30 - 9:00)  
L5: Paradise + workshop (stad Kortrijk) 

 

16 za   

17 zo L2: Eerste Communie ( 11:00 - 12:00, Verrijzeniskerk) 
 

 

18 ma L4: zwemmen 
L1: zwerfvuilactie 

 

19 di L6A: bezoek aan Texture 
L2-L5: tandemlezen  (15:20 - 15:50)  
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:05, in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 - 17:15, in de uiltjesklas) 
KL-L: teamvergadering: geen studie, enkel opvang 

 

20 wo boekenbeurs (gymzaal) 
L6B: bezoek aan Texture 
L1A-L2A-L3A: zwemmen 
L2-L5: tandemlezen  (11:10 - 11:40)  

 

21 do boekenbeurs (gymzaal) 
L1-L2-L3: sportmix (16:15 - 17:05, gymzaal basis) 

 

22 vr boekenbeurs (gymzaal) 
L2-L5: tandemlezen  (8:30 - 9:00)  
dag van de jeugdbeweging 

 
 

23 za   

24 zo    

25 ma L4: zwemmen  

26 di L2-L5: tandemlezen  (15:20 - 15:50)  
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:05, in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 - 17:15, in de uiltjesklas) 
Evacuatieoefening 

 

27 wo L1B-L2B-L3B: zwemmen 
L2-L5: tandemlezen  (11:10 - 11:40)  

 

28 do L1-L2-L3: sportmix (16:15 - 17:05, gymzaal basis) 
P: peuterinstuif van (16:30-18:00, instappertjes op 08/11)  
L1: individueel oudercontact (op school) 

 

29 vr L2-L5: tandemlezen  (8:30 - 9:00)  
 

 

30 za   

31 zo   
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NOVEMBER 2021 

1 ma herfstvakantie  

2 di herfstvakantie 

3 wo herfstvakantie 

4 do herfstvakantie 

5 vr herfstvakantie 

6 za herfstvakantie 

7 zo herfstvakantie 

8 ma Welkom terug! 
Instapdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


