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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
1. Nieuws uit de school 

Juf Stephanie werkt opnieuw voltijds. Dit betekent dat juf Stephanie ook op vrijdag in de uiltjesklas 
staat. 
juf Elien Devos is terug uit zwangerschapsverlof en staat opnieuw in 4A, samen met juf Ann Malfait. 
Juf Ine verwacht haar tweede kindje. Proficiat!  Juf Angélique Dewerchin neemt de Nijntjesklas over. 
Juf Elien Vanderstichele verwacht haar eerste kindje.  Proficiat!  Juf Nina Van Rie neemt de opvang en 
kinderverzorging over. 

 
2. Corona – geen studie 17/1 en 18/1 

Momenteel zijn er toch wel wat besmettingen in onze school.  Er zijn veel lege plaatsjes in de klassen.  
Hier en daar ontbreekt een juf.  Er zijn zelfs al klassen in quarantaine. 
Omwille van het aantal afwezige personeelsleden kunnen we de studie op maandag 17/1 en dinsdag 
18/1 niet organiseren.  De studie gaat niet door op deze dagen.  De opvang gaat wel door. 
Omwille van de coronamaatregelen gaat de opvang altijd buiten door.  Indien u in de mogelijkheid 
bent om uw kind na schooltijd te komen halen, vragen we dan ook om dit te doen. 
 
 

3. Kangoeroewedstrijd 1e tot 6e leerjaar 
Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan zijn. 
Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke reken- of denkpuzzel is best 
wel gezond en een prima belevenis. Ontdek dat je meer kan dan je zelf dacht. 
De kangoeroewedstrijd vindt plaats op donderdag 17 maart 2022. 
Inschrijven kan nog tot woensdag 19 januari via de website van de school. 

 
  

EVEN HALT HOUDEN …  

MEDEDELINGEN 
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4. Wel opvang, geen studie 
Op maandag 24 januari 2022 is er teamoverleg.  
Er is enkel opvang voor alle kinderen die na schooltijd op school blijven.  
Alvast bedankt voor het begrip! 

 
5. De school start om 8.25 uur voor alle kinderen 

 
Elke ochtend tellen we heel wat laatkomers.  Vaak zijn dit steeds dezelfde kinderen.  Ze missen het 
warme onthaal in de klas en de dagstructuur.  Bovendien verstoort dit het klasgebeuren van alle 
kinderen die wel op tijd in de klas zijn.  
Mogen we met aandrang vragen om tijdig thuis te vertrekken zodat uw kind, ondanks het soms drukke 
verkeer, op tijd op school is?  Op tijd op school zijn is echt héél belangrijk.  
 

6. Wist-je-dat… 
- we na de kerstvakantie 6 nieuwe peuters mochten verwelkomen in de Julesklas?  
- er na de kerstvakantie 2 vriendjes in de Nijntjesklas bijkwamen? 
- het 4de leerjaar in de maand januari de inkom ‘aankleedt’? 

 
7. Inschrijven schooljaar 2022-2023 

Binnenkort start de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2022-2023. 
Via de website www.naarschoolinkortrijk.be vindt u alle recente informatie terug. 
 

We geven u alvast de informatie door die er nu toe doet: 

• Er zit een broer of een zus in de school naar keuze én jouw kind is geboren in 2020? 
Schrijf je kind in, in de school van broer of zus. Je moet niet eerst aanmelden! 
Inschrijven kan van maandag 31 januari t.e.m. vrijdag 18 februari 2022.  
Je plaats is gegarandeerd. 
Schreef je niet in tijdens deze periode? Dan moet je aanmelden via de website. Je plaats 
is dan niet langer gegarandeerd. 
=> Bovenstaande regeling geldt ook voor kinderen (°2020) van personeel van de school. 

 

• Alle andere kinderen geboren in 2020 of kinderen die in het schooljaar 2022-2023 van 
school willen veranderen melden aan.  
Dit kan van maandag 7 maart tot en met vrijdag 25 maart 2022 om 12.00 uur ‘s middags.  
De link zal je terugvinden via de website: www.naarschoolinkortrijk.be .  
Eerst aanmelden, dan inschrijven. Aanmelden betekent dat je via een website een school 
voor je kind kiest 
Geen computer of hulp nodig? Hier kunt u terecht: in het secretariaat van onze 
basisschool, bij het CLB, in het stadhuis, bij Kind en Gezin, bij het Agentschap Integratie 
en Inburgering, bij het OCMW, in de ontmoetingscentra en buurthuizen, in de 
bibliotheek, bij het Lokaal OverlegPlatform (LOP). 
 

 Hoe wordt u verder geïnformeerd? 

• Via affiches in de school 

• Via brieven van de school 

• Via de schoolwebsite met een link naar www.naarschoolinkortrijk.be 

• Via de stad 
 

Nog vragen?  De administratieve medewerkers en de directie staan klaar om op uw vragen te 
antwoorden. Steeds welkom! 

http://www.naarschoolinkortrijk.be/
http://www.naarschoolinkortrijk.be/
http://www.naarschoolinkortrijk.be/


 

 

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen • Beverlaai 75 • 8500 Kortrijk • 056 17 09 00 • BE 69 4665 5612 7178 

www.basisschoolvlaanderen.be • olv.vlaanderen@kbkscholen.be 

8. Even vooruitblikken … 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda: 
 

dinsdag 1 februari peuters: instapdag! 
                 Welkom aan de nieuwe peuters! 
 
L4A: workshop Lego Vives  

 

donderdag 3 februari L6: uitstap naar Technopolis Mechelen  
 
L4B: workshop Lego Vives 

 

vrijdag  4 februari pedagogische studiedag. 
Er is GEEN school voor uw kind. 

 

dinsdag  8 februari L4: medisch schooltoezicht  
 

 

donderdag  10 februari  L1: medisch schooltoezicht  
 
Teamvergadering: Enkel opvang, GEEN STUDIE! 
 

 

donderdag  17 februari Dikke truiendag!         
 

donderdag 24 februari P:  peuterinstuif : instappers op 7 maart (16:00 – 18:00) 
 

 

maandag 28februari 
t.e.m. vrijdag 4 maart 

krokusvakantie  

 

 

    

 

1 za kerstvakantie  

2 zo kerstvakantie  

3 ma kerstvakantie  

4 di kerstvakantie  

5 wo kerstvakantie  

6 do kerstvakantie  

7 vr kerstvakantie                                                

8 za kerstvakantie  

9 zo kerstvakantie  

10 ma peuters: instapdag! 
                 Welkom aan de nieuwe peuters! 
 
L6: zwemmen 

 

11 di   

12 wo L1B-L2B-L3B: zwemmen 
 

 

13 do   

14 vr   

15 za   

16 zo   

KALENDER JANUARI 
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17 ma L6: zwemmen 
GEEN STUDIE – WEL OPVANG 

 

18 di L6A: medisch schooltoezicht ( 8:30 – 12:15 in CLB Kortrijk)  
         De leerlingen brengen hun lunch mee!! 
GEEN STUDIE – WEL OPVANG 
ouders L6: webinar CLB: infomoment ‘Op stap naar het secundair’ ( 18:00-19:00) 
ouders L6: webinar CLB: infomoment ‘Op stap naar het secundair’ ( 20:00-21:00) 

 

19 wo L1A-L2A-L3A: zwemmen 
 

 

20 do L6B: medisch schooltoezicht ( 8:30 – 12:15 in CLB Kortrijk)  
         De leerlingen brengen hun lunch mee!! 
 
P: peuterinstuif : instappertjes op 1/02  ( 16:00 – 18:00) 
 
ouders L6: webinar CLB: infomoment ‘Op stap naar het secundair’ ( 18:00-19:00) 
ouders L6: webinar CLB: infomoment ‘Op stap naar het secundair’ ( 20:00-21:00) 

 

21 vr L6A: infoles CLB ‘ Op stap naar het secundair’ ( 8:00 – 10:00) 
L6B: infoles CLB ‘ Op stap naar het secundair’ ( 10:30 – 11:45) 

 

22 za   

23 zo   

24 ma L6: zwemmen 
 
Teamvergadering : Enkel opvang, GEEN STUDIE! 
oudercomité:  ( 20:00 – 22:00 – via teams) 

 

25 di   

26 wo L1B-L2B-L3B: zwemmen 
 

 

27 do   

28 vr   

29 za   

30 zo   

31 ma L6: zwemmen 
 

 

 

Gezien de huidige corona-omstandigheden zijn alle activiteiten onder voorbehoud. 
We volgen de beslissingen van de regering verder op en communiceren indien nodig. 

 

 

 

 


