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NIEUWSBRIEF MAART 2021  

 

 
“De echte ontdekker is niet degene die nieuwe 
landen vindt,   
maar degene die met nieuwe ogen kijkt.”  

 
Tekst :Marcel Proust 
Beeld: Rackotz Brueke, Duitsland (mystieke brug)   

 

   

 

 
1. Familienieuws 

• Jamal (uiltjesklas) werd grote broer op 19 februari. Hij kreeg er een broertje bij, Idris. Proficiat, 
geniet van jullie kleine wonder! 

• Juf Elien Vanderstichele (opvang) verwacht haar eerste kindje. 

• Juf Elien Devos (L4A, L5A en zorg) verwacht haar derde kindje.  
 

2. Nieuws uit de school 

• Juf Stephanie (uiltjesklas) is enkele maanden uit omwille van een ingreep. Juf Justine Godin staat 
nu in de uiltjesklas. 

• Juf Katrien neemt de ochtendopvang over van juf Elien V. 

• Juf Elien V. blijft over de middag het toezicht in de eetzaal en op de grote speelplaats doen. 

• Juf Katrien, juf Rita, meester Robbe of juf Justine staan in voor de avondopvang. 
 

3. Geen schoolfeest, wél ‘The Masked Teacher’ 
Omwille van de gekende reden is er ook dit schooljaar geen schoolfeest. 
We gingen op zoek naar een coronaproof alternatief… Dat werd ‘The Masked Teacher’. 

In het micromoment werd dit al geduid naar de kinderen toe. 
Het CONCEPT: Op woensdag kan je telkens de nieuwe show online bekijken op onze 
schoolwebsite.  
Raad jij wie er onder het masker verstopt zit? Stem je voor jouw favoriete act? Dit 
kan tot en met de zondag om 17.00 uur. 
Het ontmaskeringsfilmpje wordt op maandag in de klas bekeken en komt ook op de 
schoolwebsite.  

Kijk naar de shows. Ontmasker ‘the teachers’. Stem voor de beste ‘act’. Veel plezier! 
Bekijk onze eerste online show op: Home (basisschoolvlaanderen.be) 
 

4. Inschrijvingen 

Via de website www.naarschoolinkortrijk.be vindt u alle recente informatie terug over de  
inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2021-2022.  

Vanaf 1 maart 2021 loopt de aanmeldingsperiode voor volgend schooljaar. Aanmelden 
kan van 1 maart t.e.m. 26 maart 2021. 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.  
Vragen? Contacteer ons telefonisch of via mail. We helpen je graag verder. 
Effectief inschrijven kan van 26 april tot en met 18 mei 2021, met de toewijzingsbrief vanuit de stad. 
 
 

EVEN HALT HOUDEN …  

MEDEDELINGEN 

https://basisschoolvlaanderen.be/
http://www.naarschoolinkortrijk.be/
http://www.naarschoolinkortrijk.be/
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5. Nationale Pyjamadag  
Op vrijdag 12 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.  
In deze coronatijden ervaarde elke leerling hoe het is om van thuis uit les te 
volgen.  
Via de onderstaande link kan je alvast wat meer informatie nalezen: 
Voor iedereen | Bednet pyjamadag 

 

REMINDER: Uw kind mag op vrijdag 12 maart in pyjama naar school komen. 
 

6. GEEN SCHOOL 
 
Op maandag 8 maart is er een lokale vrije dag. Er is geen school voor de kinderen van de 
basisschool. 

 
7. Pedagogische studiedag geannuleerd 

Op woensdag 31 maart verwachten we alle kinderen op school. 
Die middag zijn er GEEN WARME MAALTIJDEN te verkrijgen. Kinderen die op school eten, 
brengen een lunch en drankje mee. 

 
8. Eerste Communie uitgesteld 

In februari werd beslist dat de Eerste Communies uitgesteld worden. 
Dit betekent dat de Eerste Communie niet doorgaat op zondag 9 mei 2021. 
De Eerst Communie is verplaatst naar zondag 17 oktober 2021 om 11.00 uur in de 

Verrijzeniskapel. De ouders van het eerste leerjaar kregen eerder al een bericht. 
 

9. Wist-je-dat … 

• er op de schoolfactuur vanaf nu een QR-code staat? Deze kan je gebruiken om de factuur te 
betalen. Verder krijg je ook een detailoverzicht van wat aangerekend werd.  

• er voor de paasvakantie opnieuw online oudercontacten door gaan voor de 3de kleuterklas en het 
lager? Intekenen zal kunnen via een boekingssysteem op de schoolwebsite. Meer informatie 
volgt. 

• het eerste leerjaar vanaf woensdag 10 maart met de bus gaat zwemmen? 

• L5B de inkom aangekleed heeft met werkjes van hun muzisch project? 

• L6 verhuisd is naar de nieuwe lokalen in het K-blok? 
 

10. Even vooruitblikken … 
Noteer deze data alvast in uw agenda: 
 

vrijdag 2 april  KL – L : sobermaal  (onder voorbehoud) 
 

 

maandag 5 april t.e.m. 
zondag 18 april  

PAASVAKANTIE  
 

 

maandag 19 april Instapdag 
Welkom aan de nieuwe peuters! 

 

19 april t.e.m. 23 april L3: sportklassen in de Lange Munte (onder voorbehoud) 
 

 

donderdag 22 april L: teamvergadering => Enkel opvang, GEEN STUDIE!  

 

https://bednet.be/pyjamadag/voor-iedereen
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1 ma   

2 di L1A: medisch onderzoek (op school) 
L4: niveaulezen             (15:15 – 15:45 in de eigen klas) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in gymzaal secundair) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 
L5-L6: skateboarden Juntos (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 
L4-L5-L6: laatste 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 L1B: medisch onderzoek (op school) 
L1-L2-L3: alles met de bal (16:15 - 17:15 in de gymzaal) 

 

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

 

6 za   

7 zo   

8 ma GEEN SCHOOL: lokale vrije dag 
 

 

9 di micromoment (grote speelplaats) 
L4: niveaulezen             (15:15 – 15:45 in de eigen klas) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in gymzaal secundair) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 
L5-L6: skateboarden Juntos (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 

 

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

 

11 do L1-L2-L3: alles met de bal (16:15 - 17:15 in de gymzaal) 
KL + L: teamvergadering 
                Enkel opvang, GEEN STUDIE!  
digitaal oudercomité (20:00) 

 

12 vr PYJAMADAG actie BEDNET: Trek je warmste pyjama aan! 
L1-L3-L4: niveaulezen             (8:30 – 9:00 in de eigen klas)  
L6B: dossier 116 000 childfocus 

        

13 za          

14 zo   

15 ma micromoment (grote speelplaats) 
L6A: dossier 116 000 childfocus 

 

16 di L4: niveaulezen             (15:15 – 15:45 in de eigen klas) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in gymzaal secundair) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 
L5-L6: skateboarden Juntos (16:15 – 17:15 in gymzaal) 

 

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

 

18 do lager: kangoeroewedstrijd 
  

19 vr L1-L3-L4: niveaulezen             (8:30 – 9:00 in de eigen klas)  
K3: afsluit kunstproject 

 

20 za Little Ball Village  (9:00 – 12:00 in de gymzaal)             

21 zo   

KALENDER MAART 
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22 ma micromoment (grote speelplaats)  

23 di K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 

 

24 wo L1-L4-L6: zwemmen  

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

26 vr   

27 za Little Ball Village  (9:00 – 12:00 in de gymzaal)  

28 zo   

29 ma micromoment (grote speelplaats)  

30 di K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 

 

31 wo We verwachten iedereen op school. 
GEEN WARME MAALTIJDEN. Wie op school eet, brengt een lunchpakket en drankje 
mee. 

Oudercontact@home (K3 en lager)  

 

 
 

  

  

 


