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EVEN HALT HOUDEN ...

Samen in een dobberend bootje zitten wij als in een ark,
gezellig, aangenaam.
Het deurtje blijft wel open, niemand moet er aan de kant
blijven staan.
We hebben ook een zeil,
zo kunnen we samen varen,
misschien tot aan de grote oceaan.

WELKOM!
Welkom op onze schoolboot. Hij is volgeladen met leuke
weetjes, spannende spelletjes, interessante verhalen, sportieve
avonturen en zoveel meer!
Vaar je mee?

NIEUWS UIT DE SCHOOL

Deze vakantie werden heel wat baby'tjes geboren:
Tess (L5) en Lily Acke (L2) werden grote zus van Basiel. Proficiat aan de zussen en
mama en papa!
Franklina (L2) en Judah Sarpong (K3) kregen er een broertje bij: Dariel. Proficiat!
juf Elien V. werd deze vakantie mama van Victor. Proficiat aan de kersverse ouders!
Juf Ine van de Nijntjesklas beviel in augustus van haar dochtertje Juliette, een
zusje voor Leon. Proficiat!
Juf Emily (L2B) is bevallen van Jef, een broertje voor Odiel. Proficiat!
We heten dit schooljaar enkele nieuwe leerkrachten welkom:
Juf Evelien vervangt juf Anouk tijdens haar bevallingsverlof in de slaapklas.
Meester Robbe is zorgbegeleider bij de kleuters en staat vanaf de kerstvakantie
bij de kleuters van K1A. Hij vervangt juf Louisa. Zij verwacht haar tweede kindje.
Proficiat!
Juf Angélique Dewerchin vervangt juf Ine tijdens haar bevallingsverlof in de
Nijntjesklas.
Juf Julie vervangt juf Angelique in de Mickeyklas.
Juf Justine vervangt juf Ellen in de Krokodillenklas.
Meester Viktor vervangt juf Emily tijdens haar bevallingsverlof in L2B.
Juf Feike vervangt juf Hanne in L3A.
Meester Gilles vervangt juf Emmy in L5B.
Meester Dieter zal juf Ann R. vervangen vanaf 14 september.
Juf Katleen vervangt juf Youssra tijdens het middagtoezicht.

DE SCHOOLWEBSITE
Op onze website, www.basisschoolvlaanderen.be ,vindt u 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.
Intekenen voor opvang, middagmalen, afgehaalden, … doet u via de online
intekenlijst. Vult u deze zeker nog in mocht dat nog niet gebeurd zijn?

MET DE WAGEN NAAR SCHOOL? HOU HET VEILIG!
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.
Als u wilt parkeren, hou er dan rekening mee dat de school in parkeerzone
KOR2 ligt. In deze zone moet betalen van maandag tot en met zaterdag. Het
eerste uur kunt u gratis parkeren als u een ticket neemt aan de
parkeerautomaat. Als u langer dan een uur wilt parkeren, dan activeert u een
parkeersessie via de mobiele website m.parko.be of via sms, of een ticket
nemen aan de parkeerautomaat. In deze zone moet u van maandag tot en
met zaterdag betalen.
We vragen uitdrukkelijk om niet zomaar te parkeren op het voorplein, naast
de aangegeven parkeerplaatsen. Dit zorgt voor heel gevaarlijke situaties voor
onze kinderen en belemmert de toegang voor de hulpdiensten.
Laten we samen de schoolomgeving veilig houden. Samen kunnen we het!
Belangrijk: in de Stationswijk wordt in de komende periode gefaseerd een
nieuw circulatieplan ingevoerd. Zo wordt onder meer een groot deel van de
Sint-Sebastiaanslaan een eenrichtingsstraat. Klik hier voor een kaart van het
circulatieplan.

Een overzicht van alle wegenwerken in Kortrijk bij de start van het schooljaar
vind je op deze website.

MET DE FIETS? SJIEK!
Kleuters en kinderen van L1 en L2 zetten hun wieltjes op de Speelplaneet.
Na schooltijd en over de middag wachten onze jonge fietsers bij de
afgehaalden. U kunt samen met uw kind via de Speelplaneet de fiets
ophalen en de school verlaten.
Kinderen van L3, L4, L5 en L6 zetten hun wieltjes in de fietsenkelder.
Na schooltijd en over de middag verzamelen de fietsers op de grote
speelplaats, aan de grijze poort. Samen met de leerkracht gaat de fietsenrij
richting de fietsenkelder. Als ouder wacht u daar uw kind(-eren) op.
Mag/mogen uw kind(-eren) alleen naar huis, dan bezorgt u ons een
schriftelijke toestemming. Deze schriftelijke toestemming tekent de directie
voor akkoord.
Op welke manier je ook naar school komt, als school staan wij erop dat elke
leerling met fluohesje aan naar school komt. 'Fluosjiek zijn' heet dat bij ons.

STUDIE
Er is studie voor:
L2 van 16.15 tot 16.30 uur
L3, L4 van 16.15 tot 16.45 uur
L5, L6 van 16.15 tot 16.45 uur
L5, L6 van 16.15 tot 17.15 uur
De studie voor het 1ste leerjaar start later dit schooljaar op.
Na de studie gaan de kinderen naar de opvang op de grote speelplaats of
wacht u uw kind(-eren) op in de trappenhal.

DE SPEELPLAATS
Begin juli werden er twee duurzame picknickbanken geleverd.
Tijdens de speeltijd en de opvang hebben de kinderen weer
een extra plekje bij in onze rustige speelzone.
Eén tafel werd gesponsord door het oudercomité (€ 970).

RIK TIK TIK, VAN WIE IS DIT?
Mogen wij vragen de spullen van je kind(-eren) zoveel mogelijk te
naamtekenen?
fruit- en koekendoosjes
drinkflessen
schort en fluojas
jassen, muts, sjaal, handschoenen,...
truien
Intern bekijken wij vaak de verloren spullen. Voorwerpen met een naam op,
brengen wij meteen terug bij de juiste leerling.

WIST JE DAT ...
... de kinderen elke voormiddag een stukje fruit of groente meebrengen?
In de namiddag mag dit natuurlijk ook! We vragen om dit in een doosje
te steken.
... de voorzitter van het oudercomité Hannes Coudenys is, papa van Rae
Morris (L3)?
... 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 het secretariaat.
... alle brieven op onze website komen? Geen paniek dus als een brief
onvindbaar is!
... we verwachten dat u zichzelf aanmeldt in het secretariaat als u tijdens
de schooluren de school binnen komt? Laat dit wel een uitzondering zijn.
Ook laatkomers melden zich aan en stappen niet zomaar door. Ariane of
Chantal helpen u graag verder.
... kinderen van de basisschool nooit zonder een volwassene of broer/zus
van het secundair wachten buiten de schoolmuren. Wie voor 8.00 uur op
school is of na schooltijd op school blijft, gaat naar de opvang. Wachten
onder toezicht van een volwassene of broer/zus van het secundair kan
wel.

OEI! MIJN KIND IS ZIEK!
Is uw kind ziek? Verwittig de school zo snel mogelijk op het
nummer 056 17 09 00.

ACTIVITEITENAGENDA HUIS VAN HET KIND
Huis van het Kind en al haar partnerorganisaties hebben in het najaar
opnieuw tal van activiteiten voor ouders van schoolgaande kinderen en
jongeren in de aanbieding.
Download hier het overzicht

OMGAAN MET BOOSHEID
Vanuit Vrij CLB aan de Leie, CAW Zuid-West-Vlaanderen en
CGG Mandel en Leie is er een project gestart ‘BRASA’. Doel is
om een groeps -en individueel aanbod te voorzien voor
kinderen en jongeren in regio Zuid-West-Vlaanderen. Het
groepsaanbod is gratis.
Ze voorzien een eerste aanbod in het Huis van het Kind in
Kortrijk: omgaan met boosheid. Het groepsaanbod bestaat uit 6
wekelijkse sessies voor kinderen van 9-12 jaar en start op
maandag 19 september.
Meer info lees je in deze flyer.

EVEN VOORUITBLIKKEN
BELANGRIJKE DATA OKTOBER
maandag 3 oktober

lokale vrije dag - GEEN school

woensdag 5 oktober

dag van de leerkracht
loopwedstrijd Zwevegem L3-L6

maandag 10 oktober

pedagogische studiedag - GEEN school

woensdag 12 oktober

loopwedstrijd Don Bosco L3-L6

dinsdag 18 oktober

schoolfotografie

19 oktober t.e.m. 21 oktober

boekenbeurs

donderdag 27 oktober

oudercontact L1

31 oktober t.e.m. 6 november

herfstvakantie - GEEN school

KALENDER SEPTEMBER
maandag
5 /09

L4: zwemmen

dinsdag
6/09

L2 - L3 - L4: ouderavond om 19.30 uur

woensdag
7/09

L1A - L2A - L3A: zwemmen

donderdag
8/09
maandag
12/09

dinsdag
13/09

KL: ouderavond om 19.30 uur

Enkel voor
ouders
Er is geen opvang
voor kinderen
voorzien

Enkel voor
ouders
Er is geen opvang
voor kinderen
voorzien

L4: zwemmen

L5 - L6: ouderavond om 19.30 uur
Start Opmaatjes: ingeschreven leerlingen
(elke di 16.15 - 17.15 uur)

woensdag
14/09

L1B - L2B - L3B: zwemmen

donderdag
15/09

L1 naar de Gavers
L5 naar de Gavers

maandag
19 /09

L4: zwemmen

Enkel voor
ouders
Er is geen opvang
voor kinderen
voorzien

woensdag
21 /09

L1A - L2A - L3A: zwemmen

donderdag
22 /09

Vergadering bib-ouders (9u)
L1 en L2: toneelvoorstelling schouwburg 'Roodhapje' om 14.00 uur

maandag
26 /09

woensdag
28/09

donderdag
29/09

L4: zwemmen

MOEV - breng je sportclub naar school. Alle kinderen
mogen in hun favoriete sportoutfit naar school komen.
L1B - L2B - L3B: zwemmen
L3 - L4 - L5 - L6: Loopwedstrijd Lange Munte

Personeelsvergadering - geen studie, wel opvang
Vergadering oudercomité (20.00 uur)

