NIEUWSBRIEF MAART 2020
EVEN HALT HOUDEN …
In Japan gooit men gebroken aardewerk niet weg.
Men lijmt het en beschildert de breuklijnen met
goudverf. Deze techniek noemt men kintsugi of
gouden reparatie. Men laat de littekens zien in
plaats van ze te verbergen. De voorwerpen zijn
daardoor sterker, mooier en authentieker
geworden. Ook een mens is getekend door
breuken en verwondingen en draagt dus littekens
mee …

“Als je nooit in scherven gelegen hebt,
weet je niet hoe je in elkaar zit.“
Ziad K. Abdelnour

“Vergeving is de hoop
op een beter verleden loslaten.”
Gerald G. Jampolsky

MEDEDELINGEN
1.

Pluimentijd
Een pluim voor de werkgroep nieuwjaarsfuif. Ouders en leerkrachten sloegen
de handen in elkaar en zorgden voor een dansbaar feestje. Dankjewel!

2.

Nieuws uit de school
• Vanaf maandag 2 maart heten we juf Louisa (bijtjesklas) terug welkom in de bijtjesklas.
• Vanaf woensdag 4 maart heten we juf Elien Devos (L4A, L3A, L5A) terug welkom.
• Het ziekteverlof van juf Hanne Vande Velde (L3A) is verlengd tot aan de paasvakantie. Juf Julie
Dekoker blijft de interim opnemen.
• Chantal Cosaert, administratief medewerker, is sinds 20 februari uit voor een ingreep. Als alles
goed gaat, start Chantal terug de laatste week voor de paasvakantie. Ondertussen worden haar
uren verdeeld over juf Elien Vanderstichele en juf Louisa.

3. Schoolfeest zaterdag 28 maart 2020
Dit schooljaar presenteren we jullie een wetenschappelijk geïnspireerd schoolfeest:
HOKUS POKUS BOEM. De deuren gaan open vanaf 14.00 uur. Je komt binnen via de Pyckestraat.
Technopolis komt naar school en presenteert een wetenschapsshow voor kinderen en volwassenen.
Er zijn twee voorstellingen:
• een wetenschapsshow voor de kleine professors en hun ouders, grootouders, …
• een wetenschapsshow voor de grote ontdekkers en hun ouders, grootouders, …
Tussen de shows door en erna kan je genieten van heel wat randanimatie: lekkere hapjes, verfrissende
drankjes en allerlei activiteiten worden aangeboden in samenwerking met het oudercomité.
Binnenkort krijgt jouw kind een affiche mee. Hang je deze uit op een zichtbare plaats?
Hou je ook onze website in de gaten? www.basisschoolvlaanderen.be.
In de week voor het schoolfeest, krijgt jouw kind een programmaboekje mee naar huis.
Het voltallige team hopen jullie talrijk te mogen ontvangen!
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4.

Inschrijvingen
Via de website www.naarschoolinkortrijk.be vindt u alle recente informatie terug over de
inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2020-2021.
Vanaf 2 maart 2020 loopt de aanmeldingsperiode voor volgend schooljaar. Aanmelden
kan van 2 maart vanaf 10.00 uur t.e.m. 31 maart 2020 om 12.00 uur ‘s middags. Aanmelden betekent
dat je via een website een school voor je kind kiest. De link naar de website vind je op
www.naarschoolinkortrijk.be. Er zal voor elk kind van Kortrijk een plaats zijn in een school in Kortrijk,
maar niet altijd in de school die het dichtste bij is of in de school waar je kind het liefst naar toe zou
gaan. Mocht je nog vragen hebben, klop dan gerust aan in het secretariaat van de school.
Effectief inschrijven kan van 4 mei tot en met 26 mei 2020, met de toewijzingsbrief vanuit de stad.

5.

Nationale Pyjamadag
Op vrijdag 13 maart nemen we met de hele school deel aan de pyjamadag. Deze dag zet
BEDNET in de kijker. Via BEDNET kunnen kinderen die ziek zijn en langdurig niet naar
school kunnen komen thuis lessen volgen en zo deel blijven uitmaken van de klas.
Het filmpje op onderstaande link illustreert de actie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=FYeqLmTPtOs&feature=emb_logo

Niet vergeten: Uw kind mag op vrijdag 13 maart in pyjama naar school komen.
6.

Nieuws van De Puzzel
Buitenschoolse kinderopvang De Puzzel staat in voor de opvang van schoolgaande kinderen tot 12
jaar. Dit aanbod is aanvullend op de opvang die bepaalde scholen zelf aanbieden. Deze opvang vindt
plaats in twee vestigingen: de Condédreef 16a in Kortrijk en de Peperstraat 141b in Heule.
Het nieuwe Vlaamse decreet “houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming
tussen de buitenschoolse activiteiten” zorgt ervoor dat we, samen met onderwijs en vrijetijdsactoren,
de manier van werken rond opvang de komende jaren herbekijken. De huidige werking van de
buitenschoolse opvang De Puzzel blijft sowieso onveranderd tot en met het schooljaar 2022-2023.
Bijkomend wordt op de site van het woonzorgcentrum Sint-Jozef en de buitenschoolse kinderopvang
in de Condédreef in de loop van 2020 gestart met een volledige nieuwbouw. Naar aanleiding hiervan
zullen we na 2023 de buitenschoolse kindervang De Puzzel op een andere locatie organiseren, indien
mogelijk in de scholen zelf. Dit heeft als voordeel dat kinderen zich niet meer moeten verplaatsen en
er meer mogelijkheden ontstaan op vlak van vrijetijdsaanbod. We bereiden dit voor in samenspraak
met de scholen en lokale vrijetijdsaanbieders en conform het decreet.
De opvang zal dus in de toekomst niet langer in de vestiging in de Condédreef plaats vinden, maar er
zal sowieso nog steeds opvang worden georganiseerd met minstens evenveel capaciteit en een even
grote kwaliteit. Met deze hervorming streven we samen met de Vlaamse overheid en de scholen naar
een versterking van het aanbod buitenschoolse opvang in Kortrijk.
Bij vragen kan u terecht bij Katrien Verhaeghe, verantwoordelijke kinderopvang:
- via email katrien.verhaeghe@kortrijk.be
- telefonisch op nummer 0473 86 26 30
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7.

Wist-je-dat …
• het oudercomité op maandag 25 mei een
ouderavond organiseert met als thema ‘OPVOEDEN
ANNO 2020’? Hilde Leonard neemt jullie mee in het
verhaal van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet:
Hoe kan dit de opvoeding thuis ondersteunen? De
school geeft ook wat uitleg wat dit voor hen betekent
in hun werking. Daarnaast is er ruimte om vragen te
stellen of in gesprek te gaan. Inschrijven kan
binnenkort via de website van de school. Iedereen
welkom vanaf 20 uur in de gymzaal.
• het eerste leerjaar vanaf woensdag 4 maart elke
woensdag gaat zwemmen?

8.

Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
woensdag 1 april

K3 en L: oudercontact (15:00 – 20:00)

vrijdag 3 april
maandag 6 april t.e.m.
zondag 19 april

KL – L : sobermaal

maandag 20 april
donderdag 23 april
vrijdag 24 april

Instapdag
Welkom aan de nieuwe peuters!
L: teamvergadering => Enkel opvang, GEEN STUDIE!
KL: sportdag op school

dinsdag 28 april

L5: Met de klas de boer op!

donderdag 30 april

P: peuterinstuif (in de Julesklas, 16:15 – 18:00)

PAASVAKANTIE
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P: Instapdag
Welkom aan de nieuwe peuters!
P-K1: toneel “Click door Sprookjes enzo” (14:00 – 15:00 in de Schouwburg)
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2: Rollebolle (13:00 – 16:00 in de Lange Munte)
L1-L3-L4: niveau-en slingerlezen (15:15 – 15:45)
L4A: BOUWSTOF, muzisch labo (8:25 – 15:30 in TEXTURE - LUNCHPAKKET)
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L1-L4-L6: zwemmen
L6: bezoek aan RHIZO Lyceum (9:15 – 11:15)
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
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Little Ball Village (9:00 – 12:00 gymzaal )
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
L1-L3-L4: niveau-en slingerlezen (15:15 – 15:45)
L4B: BOUWSTOF, muzisch labo (8:25 – 15:30 in TEXTURE - LUNCHPAKKET)
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L1-L3-L5: zwemmen (L3 en L5 zwemt met kledij.)
K2: uitstap bakkerijmuseum (8:00 – 12:00 in Veurne)
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
KL + L: teamvergadering
Enkel opvang, GEEN STUDIE!
PYJAMADAG actie BEDNET: Trek je warmste pyjama aan!
L1-L3-L4: niveau-en slingerlezen (8:30 – 9:00)
Little Ball Village ( 9:00 – 12:00 gymzaal )
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
L1-L3-L4: niveau- en slingerlezen (15:15 – 15:45)
L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L1-L4-L6: zwemmen (L3 en L5 zwemt met kledij.)
L5 -L6: minivoetbal (III Hofsteden, 13:00 - 16:00)
Lager: kangoeroewedstrijd
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
Vergadering oudercomité (20:00 in de leraarskamer)
L1-L3-L4: leespromotie (8:30 – 9:00)
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L1 en L2: opmaatjes (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L1-L3-L5: zwemmen
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L6: uitstap filmmuseum + Koers (Roeselare)
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 - 17:15 in de vlinderklas)

L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)

SCHOOLFEEST: Hokus Pokus BOEM ! (14.00 uur - … ingang Pyckestraat)
L1 en L2: plankgastjes (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
K2 en K3: 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)
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