NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019
EVEN HALT HOUDEN …

Elke vakantie
raken we geïnspireerd door
exotische geuren
mooie landschappen
boeiende verhalen
wijze mensen
heldere inzichten
andere culturen
nieuwe boeken…

Laten we met deze nieuwe “prikkels”, “inzichten”
naar de klas toestappen
om er weer een geweldig schooljaar van te maken!

MEDEDELINGEN
1.

Welkom
Bij de magische start van dit schooljaar willen we iedereen welkom heten en daarbij in het bijzonder
de nieuwe kinderen en hun ouders. We hopen dat jullie je snel thuis voelen in onze school!

2.

Familienieuws
•
•
•

Juf Ine werd op 17 augustus mama van Leon. Leon woog 3,080 kg en was 48 cm ‘groot’. Proficiat
Ine en Rem, geniet van jullie kleine wonder!
Juf Angelique Vlieghe trad op 10 augustus in het huwelijksbootje met Loïc. Proficiat!
De vader van juf Marilyn is overleden op 26 juli. De familie nam afscheid in intieme kring. Onze
oprechte deelneming!

3.

Nieuws uit de school
We heten enkele nieuwe leraren welkom:
• Juf Amber Callewaert is de zorgbegeleider voor de kleuters. Ze staat op vrijdag ook in de
uiltjesklas.
• Juf Hannelore Dewilde neemt de kinderen van L1B onder haar hoede.
• Juf Tiziana Labarque geeft op maandagnamiddag bewegingsopvoeding aan de tweede graad en
L1A.

4.

Vernieuwde website
Op onze website, www.basisschoolvlaanderen.be,vind je heel wat info: de schoolbrochure, de
brieven, de schoolkalender, het weekmenu, foto’s en filmpjes, interessante links, … Het is echt de
moeite om deze regelmatig te bekijken.
Heeft u foto’s om te delen, een mededeling, dan kunt u mailen naar onze webmaster:
caroline.demolie@kbkscholen.be
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5.

Brievenpakket welkomdag
Bij de start van het schooljaar krijgt u heel wat brieven om te lezen en in te vullen. Op de
welkomdag bundelden we deze. Mogen we vragen om de brieven die terug moeten
keren naar school tijdig in te dienen. Zo verloopt de praktische organisatie achter de
schermen vlotter. Bedankt!
Voor heel wat zaken kan je inschrijven via de schoolwebsite: rijen, middagmalen,
naschoolse sport, sportwedstrijden, …
De klasleerkrachten en de mensen van het secretariaat staan klaar om u te helpen, indien
u dat wenst. Kom gerust langs!

6.

Klassikale oudercontacten
In het welkomstpakket vond u een uitnodiging voor de klassikale oudercontacten:
• 5de en 6de leerjaar: maandag 9 september
• 2de, 3de en 4de leerjaar: dinsdag 10 september
• Kleuter: donderdag 12 september
De leerkrachten schetsen een schooldag in de klas, geven toelichting bij de doelen, geven een woordje
uitleg over het maken van huiswerk en het studeren van lessen, uitstappen, …
Intekenen kan via de schoolwebsite.
We hopen jullie talrijk te mogen begroeten.

7.

Veilig naar school
Aan ouders die met de wagen komen: voor de veiligheid van uw kinderen en
andere leerlingen, gebruik de laad- en loszones… kusje en weg. Geef zoveel
mogelijk voorrang aan mensen die van hun parkeerplaats willen wegrijden, zodat
de stopplaatsen zo snel mogelijk vrijkomen. Tine, de gemachtigde opzichter, doet
er alles aan om enkele parkeerplaatsen vlakbij de school vrij te houden.
Voorlopig ligt de school nog in een blauwe zone, maar in de heel nabije toekomst (wellicht vanaf
oktober) komt daar verandering in. Ook in de Beverlaai zal parkeren, zoals in de volledige
stationsomgeving, betalend worden.

8.

Wist je dat …
• woensdag onze zwemdag is?
• de kinderen elke voormiddag een stukje fruit of groente meebrengen?
• de voorzitter van het oudercomité Kim Decock is, papa van Achilles (L3), Rosanne (K3) en César
(°2017)?
• alle kinderen elke dag met hun fluohesje aan naar school komen? Je kunt er eentje
bekomen in het secretariaat.
• de kinderen op onze school een uniformschort dragen? Deze kunt u verkrijgen in Huis
Merlin-Lamiroy (Beheerstraat 33, 8500 KORTRIJK, 056 21 35 32).
•
alle brieven op onze website komen? Geen paniek dus als een brief onvindbaar is!
•
we verwachten dat je jezelf aanmeldt in het secretariaat als je tijdens de schooluren de school
binnen komt? Ariane of Chantal helpt u graag verder.
• het schoolfeest doorgaat op zaterdag 28 maart 2020?
• wildparkeren op het voorplein niet kan? De nooddiensten dienen steeds toegang te kunnen
hebben via het voorplein. Verder vragen we uitdrukkelijk om niet te parkeren op de
voorbehouden parkeerplaatsen, ook niet voor even. Bedankt!
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9.

Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
dinsdag 1 oktober
woensdag 2 oktober
maandag 7 oktober
woensdag 9 oktober

donderdag 10 oktober

maandag 14 oktober
maandag 21 oktober
dinsdag 22 oktober
woensdag 23 oktober
maandag 21 oktober

woensdag 23 oktober
donderdag 24 oktober
vrijdag 25 oktober
donderdag 24 oktober

zaterdag 26 oktober tot
maandag 4 november

K-L: Schoolfotograaf op bezoek:
enkel klasfoto en individuele foto
L3 t.e.m. L6: loopwedstrijd Lange Munte
Lokale vrije dag.
Er is GEEN school voor uw kind.
Pedagogische studiedag.
Er is GEEN school voor uw kind.
L3 t.e.m. L6: Loopwedstrijd Don Bosco
L5 en L6: toneel Knetter (schouwburg Kortrijk – te voet)
peuterinstuif (instapdatum 05/11)
WEEK VAN HET BOS
K2 en K3: muziekinitiatie Respiro Dell’Arte (vlinderklas)
L2: boerderijklassen

L4: toneel King Kong (schouwburg Kortrijk – te voet)
K2 en K3: muziekinitiatie Respiro Dell’Arte (vlinderklas)
K-L: BOEKENBEURS op school!

K: grootouderfeest
We heten de grootouders van onze kleuters welkom!
HERFSTVAKANTIE

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen • Beverlaai 75 • 8500 Kortrijk • 056 24 96 61 • BE 69 4665 5612 7178
www.basisschoolvlaanderen.be • olv.vlaanderen@kbkscholen.be

KALENDER SEPTEMBER
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L1-L2: Plankgastjes (16:15-17:15 – gymzaal)
L5 en L6: klassikale ouderavond in gymzaal en klaslokaal (19:30 – 21:00)
L1-L2: Opmaatjes (16:15-17:15 – gymzaal)
L2, L3 en L4: klassikale ouderavond in gymzaal en klaslokaal (19:30 – 21:00)
L2-L4-L6: zwemmen

12

do

kleuter: klassikale ouderavond in gymzaal en klaslokaal (19:30 – 21:00)
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Eerste schooldag! Welkom terug!
L1-L2: Plankgastjes (16:15-17:15 – gymzaal)
start studie
L1-L2: Opmaatjes (16:15-17:15 – gymzaal)
L2-L3-L5: zwemmen
bibouders: vergadering in leraarskamer (8:30 – 10:00)
L1: groepsuitstap naar de Gavers (8.30 – 15.50 uur)
L5: groepsdag naar de Gavers (8:30 – 16.15 uur met de fiets)

K2-K3: muziekinitiatie Respiro Dell’Arte (16:15-17:15 - vlinderklas)
L1-L2: Plankgastjes (16:15-17:15 – gymzaal)
K2-K3: rollebolle (16:15-17:15 uur - gymzaal)
L1-L2: Opmaatjes (16:15-17:15 – gymzaal)
Teamvergadering: GEEN studie, wel opvang
L2-L3-L5: zwemmen
L1-L2-L3: turnen en omnisport (16:15-17:15 uur – gymzaal)

L2-L5: start tandemlezen
K2-K3: muziekinitiatie Respiro Dell’Arte (16:15-17:15 - vlinderklas)L1-L2: Plankgastjes
(16:15-17:15 – gymzaal)
oudercomité (20:00-22:00 – leraarskamer)
L1-L2: Opmaatjes (16:15-17:15 – gymzaal)
Pedagogische studiedag.
Er is GEEN school voor uw kind.
L3-L4-L5-L6: loopwedstrijd in Zwevegem
SPAGHETTI-AVOND: ten voordele van de boerderijklassen L2 (18:00-21:00 – eetzaal)

K2-K3: muziekinitiatie Respiro Dell’Arte (16:15-17:15 - vlinderklas)
L1-L2: Plankgastjes (16:15-17:15 – gymzaal)
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BELANGRIJKE DATA

SCHOOLJAAR 2019 - 2020

LOKALE VRIJE DAGEN
•
•

Maandag, 7 oktober 2019
Maandag, 3 februari 2020

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
•
•
•
•

Woensdag, 25 september 2019
Woensdag, 9 oktober 2019
Woensdag, 20 november 2019
Vrijdag, 17 januari 2020

OUDERCONTACTEN
•

•
•
•

Klassikale oudercontacten:
o Maandag, 9 september 2019 om 19.30 uur
o Dinsdag, 10 september 2019 om 19.30 uur
o Donderdag, 12 september 2019 om 19.30 uur
Individueel oudercontact Kerstmis:
o donderdag, 19 december 2019
Individueel oudercontact K3 en lager op vraag:
o woensdag, 1 april 2020 vanaf 15 uur
Individueel oudercontact einde schooljaar:
o L6: donderdag, 18 juni 2020 vanaf 16.00 uur
o Kleuter en L4: maandag, 22 juni 2020 vanaf 16.00 uur
o L1, L2, L3 en L5: donderdag, 25 juni 2020 vanaf 16.00 uur

ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•
•
•

Spaghetti-avond: vrijdag, 27 september 2019
Schoolfotograaf: dinsdag, 1 oktober 2019
Boerderijklassen 2de leerjaar: van maandag 21 oktober tot en met woensdag 23 oktober
2019
Boekenbeurs: van woensdag 23 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2019
Grootouderfeest: donderdag, 24 oktober 2019
Activiteit Warmste Week: vrijdag, 15 november 2019
SINTdag: donderdag, 5 december 2019
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportklassen 3de leerjaar: maandag 16 december tot en met donderdag 19 december
2019
Schoolfeest: zaterdag, 28 maart 2020
Sobermaal: vrijdag, 3 april 2020
Eerste Communie: zondag, 10 mei 2020
Verkeersdag: donderdag, 14 mei 2020
Sleepover 4de leerjaar: dinsdag, 19 mei 2020
Fietsproef 6de leerjaar: donderdag, 18 juni 2020
Afscheidsreceptie 6de leerjaar en dankreceptie vrijwilligers: vrijdag, 19 juni 2020
vanaf 18.30 uur
Driedaagse 6de leerjaar: maandag 22 juni tot en met woensdag 24 juni 2020
Zeeklassen 4de leerjaar: woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni 2020
Sleepover 1ste leerjaar: dinsdag, 23 juni 2020 (onder voorbehoud)

De meest actuele kalender kunt u steeds nalezen in de maandelijkse
nieuwsbrief.
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