NIEUWSBRIEF JANUARI 2020
EVEN HALT HOUDEN …
Nieuwjaarswensen van het team
Met de glimlach
Na lang aarzelend zoeken
is de glimlach
de mogelijke aanzet
tot ontmoeting.
Na donker duistere doem
is de glimlach
de frisse start
tot nieuwe vreugde.
Na te lang verkilde stilte
is de glimlach
de prille hoop
op mogelijke dooi.
Na overspannen stress
is de glimlach
de leuke trigger
tot verhoopte ontspanning.
De glimlach is de hoop die wenkt.
(Peter)

Wij wensen jullie bij het begin van dit nieuwe jaar
heel veel hoop toe.
Dat jullie heel veel lachende gezichten mogen
ontmoeten
en dat je zelf heel vaak zo’n lach aan anderen kan
en wil schenken.
Dan geef je de hoop door.
Een hoopvol 2020!

MEDEDELINGEN
1.

Familienieuws
Nieuw leven!
Juf Louisa beviel op 2 december van César.
Juf Elien Devos beviel op 29 november van Arthur.
Juf Emmy beviel op 28 november van Armand.
Proficiat! Geniet van jullie kleine wonder.
We namen afscheid…
Juf Ann Rogé nam op 1 december 2019 van haar schoonvader, Arthuur Maes.
De grootvader van Loïs (L5) en Renée (L3) Van Severen, Robert Van Severen, is overleden op 26
december 2019.
Onze oprechte deelneming!
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2.

Nieuws uit de school
Juf Hanne Vande Velde (L3A) is tot eind januari in ziekteverlof. Juf Julie Dekoker vervangt haar.

3.

Pluimentijd
Een pluim voor Ruben (papa van Alice en Susanne), Séverine (mama van
Donatienne), Vien (mama van Amélie en Aurélie) en alle helpende handen voor
organiseren van de sfeervolle kerstborrel. Bedankt ook aan de mama van Ruben om
ook dit jaar weer de beste wafels van Vlaanderen te bakken. ☺
Een pluim voor de kinderen en leerkrachten van de vierde leerjaar: Jullie zorgden
voor een sfeervolle kerstwandeling.

4.

GEEN studie - REMINDER
Op donderdag 9 januari 2020 is er teamoverleg.
Op maandag 27 januari 2020 organiseert het schoolbestuur een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
leerkrachten en administratieve medewerkers van de scholengemeenschap.
Die dagen wordt er geen studie georganiseerd.
Er is wel opvang voor alle kinderen die na schooltijd op school blijven.
Alvast bedankt voor het begrip!

5.

Naschools aanbod muziekinitiatie voor K2 en K3
Op maandag werken we samen met Respiro dell’Arte. Deze organisatie komt
muziekinitiatie geven.
Voorlopig kan de reeks niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.
Heeft uw kleuter toch nog zin om deel te nemen, dan kan je alsnog inschrijven via de website,
www.basisschoolvlaanderen.be. We sluiten de inschrijvingen af op donderdag 9 januari.
Praktisch: De sessies gaan door in de vlinderklas van 16.15 tot 17.15 uur. De tweede reeks gaat door
op volgende data: 13 januari, 20 januari, 27 januari, 10 februari, 17 februari, 24 februari, 2 maart, 9
maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart 2020.
Kostprijs voor de activiteit: 50,00 euro

6.

NIEUW naschools aanbod BMX
Dit nieuw aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met JUNTOS.
Doelgroep: kinderen 5de en 6de leerjaar
Op 9 januari is over de middag een demo. Zo maken de kinderen kennis met
BMX. Een flyer met de nodige info om in te schrijven volgt.

7.

Nieuwjaarsfuif
Het oudercomité, de directie en de leerkrachten van de Vrije Basisschool O.L.V.
van Vlaanderen nodigen u uit om opnieuw af te tellen naar 2020.
U bent van harte welkom op vrijdag 7 februari 2020 vanaf 20.20 uur in de
gymzaal van de basisschool.
Dresscode: a touch of magic
Kostprijs: 10,00 euro per persoon (drankjes en late night snack)
Uw inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer IBAN BE72 9731 1440 0016 van
het oudercomité Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen met vermelding van uw familienaam en
bevestiging via de schoolwebsite. (www.basisschoolvlaanderen.be).Inschrijven kan tot 30 januari
2020. Geef bij het inschrijven door met welke muziek we het nieuwe jaar moeten starten.
We kijken alvast uit naar uw komst!
Let wel: Dit is een evenement zonder kinderen.
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8.

Even herinneren
- Het schoolfeest gaat door op zaterdag 28 maart 2020. Hou deze datum alvast vrij, het belooft een
magische editie te worden.
- Op dinsdag 7 januari gaat de eerste typles door voor de ingeschreven kinderen van L4, L5 en L6.
De andere typlessen staan ingepland op 14 januari, 21 januari en 28 januari.
- Op vrijdag 17 januari is er GEEN SCHOOL. Die dag staat er een pedagogische studiedag gepland.
- De koekjesverkoop ten voordele van de meerdaagse uitstap van L4 en L6 loopt nog tot 10 januari.

9.

Nieuw, een scansysteem in de opvang!
Vanaf januari werken we met een scansysteem voor opvang en studie. De vernieuwing werd grondig
voorbereid. Toch durven we in het begin op uw begrip rekenen, mocht er iets niet zo vlot gaan als
gedacht.
PRAKTISCH:
Bij de start van de studie/opvang (16.15 uur) worden de kinderen gescand aan de hand van een code
in een map. Als u met uw kind van de opvang vertrekt, gaat u naar de leerkracht die aan de deur van
de grote speelplaats staat. Deze scant uw kind uit bij vertrek.
LET WEL: Wie vergeet uit te scannen bij de leerkracht, betaalt tot het einde van de opvang.

10. Inschrijven schooljaar 2020-2021
Binnenkort start de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021.
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 2018?
Schrijf je kind in, in de school van broer of zus. Je moet niet eerst aanmelden!
Inschrijven kan van maandag 20 januari t.e.m. vrijdag 7 februari 2020.
TIP: Maak vooraf een afspraak met de school, zodat je zeker kunt verder geholpen
worden.
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 (°2018) van personeel van de school.

•

Alle andere kinderen geboren in 2018 of kinderen die in het schooljaar 2020-2021 van
school willen veranderen melden aan.
Dit kan van maandag 2 maart vanaf 10.00 uur tot en met dinsdag 31 maart 2020 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 Intergratie
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
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Nog vragen?
• De administratieve medewerkers en de directie staan klaar om op uw vragen te
antwoorden. Steeds welkom!
• Er worden infosessies voor ouders georganiseerd op het dakterras van het stadhuis,
ingang Papenstraat op 14 januari 2020.
11. Wist-je-dat…
- we na de kerstvakantie 13 nieuwe kinderen mogen verwelkomen? Hiervan zijn er 10
instappertjes. WELKOM!
- het 5de leerjaar in de maand januari de inkom ‘aankleedt’?
- de kinderen vanaf nu twee keer in de week een gezond dessert krijgen in plaats van dagelijks een
dessert?
12. Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
maandag 3 februari

vrijdag 7 februari

Lokale vrije dag !
Er is GEEN school voor uw kind
peuters: instapdag!
Welkom aan de nieuwe peuters!
Nieuwjaarsfuif (20:20 in de gymzaal)

maandag 10 februari

schoolraad (19:30 in de leraarskamer)

dinsdag 11 februari

dinsdag 18 februari

teamvergadering
 Enkel opvang, GEEN STUDIE!
peuters + K1: Op stap naar de kinderboerderij
(9:00 – 11:30 naar Bokkeslot in Deerlijk)
peuters: peuterinstuif met infomoment
(16:30 – 18:00 in de Julesklas)
instappers 02/03 en 20/04
L1A: medisch onderzoek op school

zaterdag 22 februari

Start krokusvakantie!

dinsdag 4 februari

woensdag 12 februari
donderdag 13 februari

Lach wanneer het regent.
Als je niet lacht, regent
het ook.
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KALENDER JANUARI
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kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie

7

di

8

wo

9

do

L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
lager: geen studie, ENKEL OPVANG door teamvergadering

10

vr

Koekjesverkoop: Bestellijstje afgeven aan de leerkracht. DANKJEWEL!

11
12
13
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ma

14

di

L1 en L2: opmaatjes (16:15-17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)
L4-L5-L6: typles 2 (16:15-17:15 in de computerklas)

15

wo

L2-L3-L5: zwemmen

16

do

17

vr

L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
vergadering oudercomité (20:00 uur in de leraarskamer)
Pedagogische studiedag
GEEN SCHOOL

18
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wo
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vr

peuters: instapdag!
Welkom aan de nieuwe peuters!
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)
L4-L5-L6: start typlessen (16:15 - 17:15 in de computerklas)
L2-L4-L6: zwemmen

L4: medisch onderzoek op school
L6: Infoles door clb in verband met de overgang naar het secundair
L1 en L2: plankgastjes (16:15-17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: eerste les reeks 2 muziekinitiatie (indien voldoende inschrijvingen)

L1B: medisch onderzoek op school
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: reeks 2 muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)
L4-L5-L6: typles 3 (16:15 - 17:15 in de computerklas)
L2-L4-L6: zwemmen
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
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L: geen studie, wel opvang door Nieuwjaarsbijeenkomst KBK voor alle leerkrachten
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: reeks 2 muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
L1 en L2: opmaatjes (16:15-17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)
L4-L5-L6: LAATSTE typles (16:15-17:15 in de computerklas)
L2-L3-L5: zwemmen
K3-L1: integratie – film in de klas
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
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