NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021
EVEN HALT HOUDEN …

MEDEDELINGEN
1.

Familienieuws
We namen afscheid…
Juf Caroline Demolie (zorgcoördinator) verloor haar oom Germain Demolie.
Susanne Desmet (L3A) en Alejandro Verbinnen (L4B) namen allebei afscheid van hun grootmoeder.
Veel sterkte gewenst!
Nieuw leven…
Margaux (L3A) en Alice (K3B) kregen er een zusje bij, Colette.
Haythem (L5A) werd grote broer en kreeg een zusje erbij, Neyla.
Proficiat!

2.

Pluimentijd
Voor de vakantie vond er op onze school opnieuw een boekenbeurs plaats na een
coronapauze. De kinderen gingen allen op bezoek voor een voorleesmoment of een lezing
bij een auteur. Bedankt aan de bibouders en juf Ann B. voor de organisatie en jullie inzet!
Ook aan de kleuterjuffen een dankjewel voor de organisatie van een geslaagde soepverkoop. Bedankt
voor de steun aan iedereen die een pakket aankocht. Hopelijk worden de soepjes thuis heerlijk bereid.
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3.

4.

Een terugblik…
De kinderen van het 2de leerjaar deden hun Eerste Communie op 17 oktober. Bedankt aan juf Emily en
juf Hanne om de kinderen mee te nemen naar dit mooie moment. Dankjewel ook aan Isabelle, Caroline
en Marino om in naam van het oudercomité de receptie achteraf in handen te nemen. De foto’s van de
Eerst Communie kan je terugvinden op onze website bij het 2 de leerjaar. Bedankt juf Sofie en juf Lieve
om die dag fotograaf te willen zijn.
Fluochic!
Op maandag maandag 8 november is er een micromoment om het dragen van een fluojas in
de kijker te zetten. Voor deze fluoactie heeft juf Ann Rogé opnieuw een heel fijn scenario
bedacht!

5.

Spaghetti-avond op 26 november vanaf 18.00 uur
Om de kosten voor de meerdaagse schoolreizen wat te drukken, organiseren we
met onze school een koekjesverkoop (volgt later dit schooljaar) en een spaghettiavond waarop iedereen van harte is uitgenodigd! Schrijf 26 november alvast al in
jullie agenda’s. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! Een brief met meer info volgt
nog.

6.

Sintshow
Op maandag 8 november trekken de kleuters van K2 en K3 en de leerlingen van L1 en L2
naar de Schouwburg voor de Sintshow.

7.

‘En… oe ist nu?’ Bevraging binnen onderwijs
Met de bevraging “En… Oe ist nu? Jong Kortrijk ‘na’ Corona” zet stad Kortrijk een volgende stap in
het traject ‘Welbevinden als deel van een gezond schoolklimaat.’
Ze vragen aan zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen om onderstaande bevraging in te vullen. Dit
kan uiterlijk tot en met zondag 7 november.
Project - En... Oe ist nu? Jong Kortrijk 'na' Corona (kortrijkspreekt.be)
Hieronder alvast een berichtje van de organisatie vanuit stad Kortrijk.
Vorig jaar vroegen we in volle corona-tijd hoe het met jullie was. Jullie reageerden massaal. Na een
(raar) jaar stellen we die vraag graag opnieuw: Hoe gaat het met jou? Wat is er veranderd? Wat is
goed of moet radicaal anders? Wat zijn belangrijke lessen en noodzakelijke stappen? Laat het ons
weten via de bevraging En… Oe ist nu? Jong Kortrijk na Corona
Alvast bedankt voor de medewerking. In november maken we de resultaten bekend.
Interesse? Bekijk de resultaten van de eerste Oe ist? bevraging (november 2020).

De output geeft richting aan acties en projecten die de scholen en de stad samen opzetten.
8.

9.

Computerschermen
Oudere computerschermen worden stelselmatig vervangen. Deze schermen mogen weg.
Wie interesse heeft in zo’n scherm en er graag eentje wil hebben, kan een mailtje sturen
naar olv.vlaanderen@kbkscholen.be . Het gaat om een tiental schermen. De schermen zijn
uiteraard nog intact.
Wist je dat …
• ook dit schooljaar de inkom zal aangekleed worden door de verschillende klassen? In
de maand november is het 1ste leerjaar aan de beurt.
• er heel wat verloren voorwerpen in de inkom staan uitgestald? Stimuleer uw kind om
een kijkje te nemen of kom zelf eens neuzen. Alles wat niet weg is op woensdag 10
november wordt geschonken aan het goede doel.
• de JUNTOX MIX voor L4, L5 en L6 niet doorgaat omwille van te weinig inschrijvingen?
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10. In de kijker…

Naamteken jassen, doosjes, drinkflessen
en andere spullen. Zo komen ze
makkelijker bij hun eigenaar terecht.

11. Even vooruitblikken…
•

Geplande peuterinstuiven: 16/12/2021, 20/01/2022, 24/02/2022, 29/03/2022, 12/05/2022
We heten instappertjes en hun ouders welkom.

•

Proefwerkenperiodes en oudercontacten

KERST
Proefwerken
Kleuter
L1
L2
L3
L4
L5
L6

MA 13/12 – VR 17/12
Ma 13/12 – VR 17/12
MA 13/12 – VR 17/12
MA 13/12 – VR 17/12
VR 10/12 – VR 17/12
VR 10/12 – VR 17/12

Oudercontact
dinsdag 21 december
dinsdag 21 december
dinsdag 21 december
dinsdag 21 december
woensdag 22 december
woensdag 22 december
woensdag 22 december

PASEN: selectief oudercontact
Vanaf het 3de kleuter: donderdag 31 maart 2022
EINDE SCHOOLJAAR
Proefwerken
Kleuter
L1
L2
L3
L4
L5
L6

MA 20/06 – VR 24/06
DO 16/06 – DI 21/06
VR 17/06 – VR 24/06
DI 14/06 – MA 20/06
VR 17/06 – VR 24/06
MA 13/06 – MA 20/06

Oudercontact
donderdag 23 juni
dinsdag 28 juni
donderdag 23 juni
dinsdag 28 juni
donderdag 23 juni
dinsdag 28 juni
donderdag 23 juni
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Noteer deze data alvast in uw agenda:
woensdag 1 december

L3 -L4: swimmathon in Wevelgem (13:00 – 16:00)

donderdag 2 december

Sintfeest

maandag 6 december

L1-L2-L3: toneel “Edward”– schouwburg Kortrijk (14:00-15:30)

vrijdag 10 december

KL -L: teamvergadering
➢ (geen studie, enkel opvang)
L5-L6: start proefwerken

maandag 13 december

L1 t.e.m.L4: start proefwerken

donderdag 16 december

P: peuterinstuif (Julesklas, 16:30 – 18:00)
instappertjes 10/01

vrijdag 17 december

K1-K2-K3: toneel “AiAiAi”- schouwburg Kortrijk (10:00- 11:30)

dinsdag 21 december

KL-L1-L2-L3 : oudercontact kerstrapport (16:30 – 20:00)
Kerstborrel
L4-L5-L6: oudercontact kerstrapport (15:00 -20:00)

woensdag 22 december
donderdag 23 december
vrijdag 24 december

L4A: workshop LEGO (Vives, 8:45 – 11:45)
L4B: workshop LEGO (Vives, 13:00 – 16:00)
start kerstvakantie om 11.40 uur
➢ Er is geen opvang.
➢ Kinderen kunnen niet op school eten die middag.
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TIP: HANG MIJ AAN DE KOELKAST

KALENDER NOVEMBER

KALENDER NOVEMBER 2021
1

ma

herfstvakantie/ Allerheiligen

2

di

herfstvakantie/ Allerzielen

3

wo

herfstvakantie

4

do

herfstvakantie

5

vr

herfstvakantie

6

za

herfstvakantie

7

zo

herfstvakantie

8

ma

P: instapdag
Welkom aan de nieuwe peuters!
K2-K3-L1-L2: Sintshow – schouwburg Kortrijk (10:00 – 11:00)
L4: zwemmen

9

di

10

wo

11

do

12

vr

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)
L4-L5-L6: typeles (16:15 – 17:15, computerklas)
L1A-L2A-L3A: zwemmen
L2-L5: tandemlezen (11:10-11:40)
WAPENSTILSTAND
Er is GEEN school voor uw kind
LOKALE VRIJE DAG
Er is GEEN school voor uw kind

13
14
15

za
zo
ma

16

di

17

wo

18

do

19

vr

20
21
22

za
zo
ma

23

di

week van de senioren
L4: zwemmen
L5: uitstap naar Passchendaele en Tyne Cot
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:05, in de gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16:15 - 17:15, in de uiltjesklas)
L4-L5-L6: typeles (16:15 – 17:15, computerklas)
L1B-L2B-L3B: zwemmen
L2-L5: tandemlezen (11:10 - 11:40)
KL-L: schoolfotograaf: klasfoto + individuele foto
L1-L2-L3: sportmix (16:15 – 17:05, gymzaal)
KL-L: teamvergadering (geen studie, enkel opvang)
L2-L5: tandemlezen
L6: meegeven proefwerkenplanning

L4: zwemmen
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)
L4-L5-L6: typeles (16:15 – 17:15, computerklas)
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24

wo

L1A-L2A-L3A: zwemmen
L2-L5: tandemlezen (11:10-11:40)
L5-L6: hockey (13:00 – 15:30, Drie Hofsteden)

25

do

Vergadering schoolparlement (12:30 – 13:00, L6B)

26

vr

L2-L5: tandemlezen
(14:00 – 15:00)
Iedereen: spaghetti avond (vanaf 18:00)

27
28
29

za
zo
ma

30

di

L4: zwemmen
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:05, in de gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16:15 - 17:15, in de uiltjesklas)
L4-L5-L6: typeles (16:15 – 17:15, computerklas)
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