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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 

 

GROEN 
 
Spelen is niet alleen voor kinderen, maar voor ons allen een verrassend 
vreugdevolle manier van zijn. 
Het helpt onszelf te vergeten en helemaal in iets op te gaan, te revalideren 
wanneer vermoeidheid ons velt. 
Lichtvoetig door het leven te gaan 
en de magie om ons heen te (her)ontdekken.  (Leeftocht) 

  

 

 
1. Nieuws uit de school 

Op dinsdag 23 februari 2021 ondergaat juf Stephanie een medische ingreep. Ze zal enkele maanden 
uit zijn. We gaan op zoek naar een interim voor de uiltjesklas. 
 

2. Familienieuws  
Meester Mathieu (L6B) werd op 4 januari 2021 voor de derde keer vader van een zoon. Het jongetje 
heet Ewout. Proficiat! 

 

3. Pluimentijd 
 
Een pluim voor alle ouders en kinderen, die de coronamaatregelen verder goed 
blijven opvolgen. Dankjewel! 
 
 

4. Niveaulezen voor L3, L4 en L1 
Het niveaulezen gaat terug van start. Gezien de geldende coronamaatregelen wordt er in de 
klasbubbels gelezen onder leiding van de klasleerkracht. Zo maken de kinderen extra leeskilometers 
en hopen we ook het leesplezier te bevorderen. 
 

5. TIP: filmpjes van Boris en Binti 

De filmpjes van Boris en Binti zijn bedoeld voor kleuters. Het zijn korte filmpjes van 
een 5-tal minuten met eenvoudige taal. Je kunt deze gratis bekijken op vrt.nu en de 
App van Ketnet Junior. 
 

6. Inschrijven schooljaar 2020-2021 

Heeft u een kind geboren in 2019 en zit er al een broer of zus in de school van je 
keuze? Dan kan je nog inschrijven tot en met vrijdag 12 februari 2021. Je hoeft niet 
eerst aan te melden. Je plaats is gegarandeerd. Inschrijven kan via de schoolwebsite, 

Home (basisschoolvlaanderen.be). Schreef je niet in tijdens deze periode? Dan moet je 
aanmelden via de website. Je plaats is dan niet langer gegarandeerd. 

 
Kinderen geboren in 2019 of kinderen die in het schooljaar 2021-2022 van school willen 
veranderen melden aan. Dit kan van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 26 maart 
2021 om 12 uur ‘s middags. Meer info? www.naarschoolinkortrijk.be  

 
 
 

EVEN HALT HOUDEN …  

MEDEDELINGEN 

https://basisschoolvlaanderen.be/
http://www.naarschoolinkortrijk.be/
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7. Carnaval 

We vieren carnaval op vrijdag 12 februari. 
Alle kinderen die dat willen, komen die dag verkleed naar school.  
Voor we plezier maken in onze klasbubbel, nog enkele afspraken. 
Dit zien we liever niet: 

• schmink laat je best thuis 

• accessoires zoals zwaarden, pistolen, …  

• confetti 

• pakjes uit één stuk. Deze maken het toiletbezoek voor de jongste kinderen moeilijker. 
 

8. Naschools aanbod 
Het naschools aanbod op school loopt verder.  
De verschillende Gemeenschappen van het land roepen op om de activiteiten na schooltijd te 
beperken tot 1 activiteit per kind om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen. 

 
9. Uitzonderlijk geen warme maaltijden op woensdag 10 februari 2021 

Op woensdag 10 februari zijn er geen warme maaltijden te verkrijgen. Kinderen die woensdag 10 
februari op school eten brengen een lunchpakket en een drankje mee. 
 

10. Wist-je-dat … 

• we op 1 februari twee nieuwe instappertjes mochten verwelkomen in de Julesklas? 

• het eerste leerjaar gaat zwemmen vanaf 3 februari? 

• de bloemenverkoop ten voordele van de kleuterschool een winst van 1 802,67 euro opbracht? 
Ondertussen werden er al lichtbakken geleverd. Dankjewel voor jullie bijdrage! 

• het 3de leerjaar in februari verantwoordelijk is voor de aankleding van de inkom? 

• het schoolfeest niet doorgaat omwille van de gekende reden? We organiseren wel een 

coronaproof alternatief. Binnenkort krijg je meer informatie.       

• je de school dient te verwittigen als uw kind ziek is? Dat kan op het nummer 056 17 09 00 of via 
een mailtje naar de klasleerkracht. Als de afwezigheid te maken heeft met corona, dan vragen we 
om zeker ook de directie te mailen (lindsey.roose@kbkscholen.be) of te bellen op het nummer 
0476 78 30 25.  

• het schoolbestuur verkiezingen voor de nieuwe schoolraad moet organiseren? Binnenkort volgt 
er concrete informatie. 

• er een nieuwe beslisboom is voor het kleuter en het lager? Deze kan je raadplegen via de 
schoolwebsite of via onderstaande linken. 
beslisboom kleuter:  
https://www.vlaamse-
logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_kleuter_V
4.pdf 
   
beslisboom lager: 
 https://www.vlaamse-
logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_lagersecu
ndair_V4.pdf 
 
    
 
 
 
 
 
 

mailto:lindsey.roose@kbkscholen.be
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_kleuter_V4.pdf
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_kleuter_V4.pdf
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_kleuter_V4.pdf
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_lagersecundair_V4.pdf
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_lagersecundair_V4.pdf
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/materialfiles/A4%20mag%20je%20kind%20naar%20school_lagersecundair_V4.pdf
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11. Even vooruitblikken … 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda: 
 

MAART 2021 

2 di L1A: medisch onderzoek (op school) 
L4-L5-L6: laatste typles (16:15 – 17:15 in de computerklas) 
 

 

3 wo  L1-L3-L5: zwemmen 
 

 
 

4  do L1B: medisch onderzoek  (op school) 
 

 

8 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag 
 

 

10 wo L1-L4-L6: zwemmen 
  

11  do K + L: teamvergadering 
                Enkel opvang, GEEN STUDIE! 
Oudercomité (TEAMS – 20:00) 

 

17  wo L1-L3-L5: zwemmen 

 
18  do Lager: KANGOEROEWEDSTRIJD 

  
24  wo L1-L4-L6: zwemmen 

  
31 wo Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 

 
K3 en L: oudercontact (15:00 – 20:00)  
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1 ma Instapdatum  

2 di L1-L4: niveaulezen             (15:15 – 15:45 in de eigen klas) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 
L4-L5-L6: 1ste typles (16:15 – 17:15 in de computerklas) 

 

3 wo L3: niveaulezen               (8:30 – 9:00 in de eigen klas) 
L1-L3-L5: zwemmen 

 

4 do L4A: LEGO WeDo workshop (9:00 – 11:30 in de klas) 
L4B: LEGO WeDo workshop (13:00- 15:30 in de klas )  
L1, L2 en L3: alles met de bal (16:15 - 17:15 in de gymzaal) 
Schoolraad (TEAMS – 19:30) 

 

5 vr L1-L3-L4: niveaulezen             (8:30 – 9:00 in de eigen klas)  
L6: Childfocus ‘dossier 116 000’ (onder voorbehoud) 

 

6 za   

7 zo   

8 ma L5: vaccinatie MBR (in de computerklas)  
 

 

9 di L1-L4: niveaulezen             (15:15 – 15:45 in de eigen klas) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 
L4-L5-L6: 2de  typles (16:15 – 17:15 in de computerklas) 

 

10 wo L3: niveaulezen               (8:30 – 9:00 in de eigen klas) 
L1-L4-L6: zwemmen 

 

11 do L1, L2 en L3: alles met de bal (16:15 - 17:15 in de gymzaal)  

12 vr L1-L3-L4: niveaulezen             (8:30 – 9:00 in de eigen klas)  
KL en L: CARNAVAL op school!  

13 za   

14 zo   
15 ma Start krokusvakantie  

 
 
 

16 di  

17 wo Aswoensdag: start vasten 

18 do          

19 vr       

20 za   

21 zo   

22 ma Instapdatum 
L6: virtuele kennismaking met RHIZO Lyceum OLVV 

 

23 di L1-L4: niveaulezen             (15:15 – 15:45 in de eigen klas) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 
L4-L5-L6: 3de typles ( 16:15 – 17:15 in de computerklas) 

 

24 wo L3: niveaulezen               (8:30 – 9:00 in de eigen klas) 
L1-L4-L6: zwemmen 

 

25 do L1, L2 en L3: alles met de bal (16:15 - 17:15 in de gymzaal) 
basisschool, RHIZO, stad Kortrijk: overleg verkeersveiligheid  

 

26 vr L1-L3-L4: niveaulezen             (8:30 – 9:00 in de eigen klas)   

27 za   

28 zo   

 

KALENDER FEBRUARI 


