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1. Nieuws uit de school 

Na de paasvakantie start juf Emily terug in L2B. Alvast bedankt aan juf Louise om L2B onder de 
vleugels te nemen tijdens de afwezigheid van juf Emily. 

 
 

2. Parkeren op het voorplein 
We stellen vast dat het wild parkeren op het voorplein enorm afgenomen is. Bedankt hiervoor! 

Enkel op woensdagmiddag en vrijdag zien we dit nog voorvallen. We vragen om ook op 
deze momenten niet te parkeren op het voorplein, ook niet voor heel even. 
Geef je dit door aan de oma’s en opa’s? Dankjewel! 

 
 

3. Wist je dat … 

• we na de paasvakantie 7 peuters verwelkomen in de Julesklas? 

• we na de paasvakantie in L1A twee nieuwe leerlingen verwelkomen? 

• we de kinderen hopelijk terug verwelkomen op maandag 19 april 2021? 

• het 3de leerjaar de week na de paasvakantie op sportklas naar de Lange Munte gaat, als de 
maatregelen dit toe laten? De ouders van het 3de leerjaar krijgen hieromtrent nog een update 
tijdens de 2de week van de paasvakantie. 

• het 5de leerjaar de inkom aangekleed heeft met de kunstwerken van het muzisch project? 

• het 4de leerjaar verantwoordelijk is voor de inkom in april en mei? 

• als jouw kind over de middag thuis eet, de school pas terug open is vanaf 12.50 uur? Eerder 
is de school niet toegankelijk. Dankjewel om hiermee rekening te houden. 
 

4. Inschrijvingen  

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

 
 
 
 

EVEN HALT HOUDEN …  

MEDEDELINGEN 

http://www.naarschoolinkortrijk.be/
http://www.google.be/imgres?q=parkeren+cartoon&um=1&hl=nl&biw=1600&bih=1119&tbm=isch&tbnid=4LIyLfDvzsLtsM:&imgrefurl=http://partyflock.nl/party/147332/comments/PAGE/10.html&docid=1enEeD4nPvQQQM&imgurl=http://www.randall.be/beeld/uitweg/images/cover-37-parkeren.gif&w=454&h=489&ei=wGGWUPGND6ia0QXOjIDwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=479&vpy=477&dur=6496&hovh=233&hovw=216&tx=118&ty=129&sig=105897936341356765405&page=1&tbnh=137&tbnw=127&start=0&ndsp=53&ved=1t:429,r:6,s:20,i:146
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5. Bericht van het oudercomité… 
Als oudercomité zagen we het afgelopen jaar, door de intussen welgekende reden, veel van onze 
initiatieven in het water vallen. 

Nu de vaccinaties op volle toeren draaien en we allemaal uitkijken naar herwonnen 
vrijheid dachten we dat het tijd was om ook een nieuw initiatief te lanceren. 

 Maak kennis met onze borrelboxen!  

 
 

Met heel wat enthousiaste sponsors, stelden we met veel zorg en plezier twee borrelboxen samen: 

• een borrelbox aan 15,00 euro per box. 
Denk aan een assortiment van chips, gezonde snacks, zoetjes & zoutjes; incl. twee 
kinderdrankjes.   

• een borrelbox limited edition aan 27,50 euro per box. 
Hierbij wordt het basispakket aangevuld met heerlijke delicatessen van lokale handelaars. Er is 
ook een fles rosé-wijn en streekbiertje inbegrepen. 
 

De boxen zijn af te halen op vrijdag 7 mei (tussen 15.00-18.00)* en dus meteen een ideale manier om 
mama, oma of andere lekkerbekken in het moederdag weekend even te verwennen. 
 
In bijlage kan je de flyer nog even nalezen. 
 
Bestellen kan tot zaterdag 24 april 2021 via de website van de school of via bijgevoegde QR-code. 

Home (basisschoolvlaanderen.be) 
 

 
 
 
 
 
 

Alle opbrengsten gaan integraal naar educatief speelmateriaal voor onze kinderen!  
 

 
Reeds plannen in het moederdag weekend en dus geen borrelboxen nodig maar wil je wel het 
oudercomité steunen? Dan kan je ook steeds als sponsor een financiële bijdrage leveren.  
Indien je wenst te sponsoren kan je een mailtje sturen naar de voorzitter van het oudercomité, 
nico@nicovs.be . Er kan een sponsorattest voorzien worden.  

  
 
Hopend op jullie massale belangstelling, 
het oudercomité 

 
 

* Waar en hoe de boxen kunnen worden afgehaald/geleverd is nog nader te bepalen volgens de dan 
geldende coronamaatregelen. Bestellen is mogelijk tot 24/04.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://basisschoolvlaanderen.be/
mailto:nico@nicovs.be
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6. Even vooruitblikken … 
Noteer deze data alvast in uw agenda: 
 

zaterdag 1 mei  Dag van de Arbeid 
 

 

donderdag 6 mei  K1: medisch consult (op school) 
  

zondag 9 mei MOEDERDAG  
maandag 10 mei   L: teamvergadering 

                Enkel opvang, GEEN STUDIE!  
          

dinsdag 11 mei KL: schoolreis  
L4: sleepover (18:30 - …  in de gymzaal)  
 

 

donderdag 13 mei  Hemelvaartsdag: vrije dag 
Er is geen school voor uw kind!  

vrijdag 14 mei  Brugdag na Hemelvaart 
Er is geen school voor uw kind! 

 

maandag 17 mei VERKEERSWEEK OP SCHOOL 
Instapdag 

 

donderdag 20 mei VERKEERSDAG  
L6: sportdag (fiets – Wevelgem) 

KL: teamvergadering 

 

 

zondag 23 mei  PINKSTEREN  
maandag 24 mei  Pinkstermaandag  

Er is geen school voor uw kind! 
 

dinsdag 25 mei L4B: Bouwstof Texture (8:30 – 15:30)  
maandag 31 mei L4A: Bouwstof Texture (8:30 – 15:30)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerking: net als bij alle voorafgaande communicatie in de coronaperiode is ook wat we in deze 
nieuwsbrief melden onder voorbehoud van wijziging van richtlijnen van de overheid. De activiteiten 
opgenomen in de  kalender zijn onder voorbehoud.  
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1 do   

2 vr   

3 za   

4 zo paasvakantie - PASEN 

 
5 ma paasvakantie - PAASMAANDAG  

6 di paasvakantie  

7 wo paasvakantie  

8 do paasvakantie  

9 vr paasvakantie  

10 za paasvakantie  

11 zo paasvakantie  

12 ma paasvakantie  

13 di paasvakantie  

14 wo paasvakantie  

15 do paasvakantie  

16 vr paasvakantie  

17 za paasvakantie  

18 zo paasvakantie  

19 ma P: Instapdag 
Welkom aan de nieuwe peuters! 
L3: sportklassen in de Lange Munte (onder voorbehoud) 

            
 
 

20 di L3: sportklassen in de Lange Munte (onder voorbehoud) 
K2-K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 in de uiltjesklas) 

 

21 wo L3: sportklassen in de Lange Munte (onder voorbehoud) 
L1-L4-L6: zwemmen 

 

22 do L3: sportklassen in de Lange Munte (onder voorbehoud) 
L4B: bezoek Orthokin (onder voorbehoud) 
L1-L2-L3: alles met de bal (16:15 - 17:15 in gymzaal) 
Teamvergadering => Enkel opvang, GEEN STUDIE! 

 

23 vr   

24 za   

25 zo   

26 ma   

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

 

28 wo L1-L3-L5: zwemmen 
 

 

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

30 vr L4B: kunstworkshop Nathalie Vanheule  (13:00 – 15:00)  

 

 

     

KALENDER APRIL 


