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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022  

 

Ik denk 
dat jij van mij houdt. 
Ik denk dat jij niet van mij houdt. 
Ik denk dat jij van mij houdt… 

Er ontbreekt één knoop aan mijn jas. 
Wanneer heb ik die verloren, en waar, 
en waarom heb ik daar niets van 
gemerkt? 

Er zijn weinig dingen van levensbelang. 
Die knoop is er een van. 

Toon Tellegen 

 

 
1. Nieuws uit de school 

Een nieuw gezicht in het secretariaat: Gwenda Verstraete.  Welkom! 
Gwenda werkt 8u in het secretariaat, op maandag en donderdag.   
Ze vervangt ook Anouck in de eetzaal en de slaapklas van onze allerjongsten. 
 

2. Familienieuws  

We namen afscheid…  
Andrea Vande Maele, de oma van juf Hanne D’Hoop en overgrootmoeder van Léonore (L1A) overleed 
op 19 januari 2022.  Onze oprechte deelneming. 

 
Nieuw leven…  
Jagoda (K3A) en Sara (K1B) kregen er een zusje bij, Emma.  Proficiat! 
 

3. Pluimentijd 
De ouders van Juliette Claerbout (L3B) schonken valtegels voor op de speelplaats.  Hierdoor konden 
we onze oude valtegels vernieuwen.   Hartelijk dank! 

 

4. Muur kleuterspeelplaats 

Op zaterdag 12 februari wordt de muur aan de kleuterspeelplaats geschilderd. 

Dieter Van der Ougstraete geeft met de richting Street art, academie Kortrijk, de buitenmuur een 

metamorfose.  

We kijken vol spanning uit naar het resultaat! 

 

5. Infoavond mediaopvoeding door DIGISAURUS, Wouter Demeester 

Deze infoavond, georganiseerd door het oudercomité, was gepland op 8 februari.  Omwille 

van de coronamaatregelen, wordt dit verplaatst naar een later tijdstip.  We houden u verder 

op de hoogte. 

 

EVEN HALT HOUDEN …  

MEDEDELINGEN 
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6. Inschrijven schooljaar 2022-2023 

Heeft u een kind geboren in 2020 en zit er al een broer of zus in de school van je 
keuze? Dan kan je nog inschrijven tot en met vrijdag 18 februari 2022. Je hoeft niet 
eerst aan te melden. Je plaats is gegarandeerd. Inschrijven kan via de schoolwebsite,    

https://basisschoolvlaanderen.be/index.php/inschrijvingen . 
Schreef je niet in tijdens deze periode? Dan moet je aanmelden via de website. Je plaats 
is dan niet langer gegarandeerd. 

 
Kinderen geboren in 2020 of kinderen die in het schooljaar 2022-2023 van school willen 
veranderen melden aan. Dit kan van maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 25 maart 
2022 om 12 uur ‘s middags. Meer info? www.naarschoolinkortrijk.be  

 

7. Afstandsonderwijs 

De quarantaineregels voor het onderwijs werden versoepeld. 

Hierdoor zullen enkel nog kinderen die besmet zijn en/of ziek zijn thuis moeten blijven. 

We zijn blij dat we op deze manier weer voor een (meer) volledige klas kunnen lesgeven.   

Na de woelige periode van vele (klas)quarantaines willen we echt inzetten op de lessen in de klas. 

Hierdoor zullen we het afstandsonderwijs via ‘online les’ afbouwen.    

Afstandsonderwijs ‘op papier’ blijft wel mogelijk voor kinderen die niet te ziek zijn.   

Een leerkracht kan nog steeds online onderwijs inzetten wanneer hij/zij dit nodig acht.   

Op deze manier waken we erover dat de leerlingen geen leerachterstand opbouwen.   

Tegelijk creëren we in de klas de noodzakelijke structuur voor de kinderen die op school zijn. 

Bij afwezigheid van uw kind, zal de leerkracht u contacteren om concrete afspraken te maken. 

 
8. Carnaval 

We vieren carnaval op vrijdag 25 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. 
Kleuters komen ’s morgens verkleed naar school. 
Kinderen van de lagere school brengen hun verkleedkledij mee.  Zij doen dit in de namiddag op school 
aan. 
 

9. Wist-je-dat … 

• we op 1 februari een nieuwe instappertje mogen verwelkomen in de Julesklas? 

• de kleuters in februari verantwoordelijk zijn voor de aankleding van de inkom? 

• het schoolfeest niet doorgaat op zaterdag 26 maart omwille van de gekende reden?  
We organiseren wel een coronaproof alternatief en dit op zaterdag 21 mei.  

• 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 of directie ad interim caroline.demolie@kbkscholen.be  (0473 
70 11 94).  

https://basisschoolvlaanderen.be/index.php/inschrijvingen
http://www.naarschoolinkortrijk.be/
mailto:caroline.demolie@kbkscholen.be
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10. Eigenaar gezocht! 
 

Er staat al een hele tijd een fietsje geparkeerd op onze speelplaneet. Kan de eigenaar deze fiets ophalen? 
Als het fietsje niet weg is tegen 15 februari dan geven we het een andere bestemming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MAART 2022 

ma 28 febr. 
t.e.m. 6 maart  

Krokusvakantie   

ma 7 maart peuters: instapdag! 
                 Welkom aan de nieuwe peuters! 
 

 

di 15 maart  L4A: bouwstof muzisch labo ( 9:00 – 15:00  in Texture Kortrijk)  
KL – L : teamvergadering:  Enkel opvang, GEEN STUDIE! 
oudercomité (20:00 – 22:00 leraarskamer of via teams) 

 

woe 16 maart  L5-L6: minivoetbal ( 13:00 – 15:30  in de III Hofsteden)   
(onder voorbehoud) 

 

do 17 maart  L1 t.e.m.L6: KANGOEROEWEDSTRIJD  

 
vrij 18 maart Ouders L6: infoavond door Lyceum OLVV 

                    (overstap 6de leerjaar naar 1ste middelbaar)  
 

woe 23/03 Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 
 

 

di 29 maart L4B: bouwstof muzisch labo ( 9:00 – 15:00  in Texture Kortrijk)  
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1 di Instapdatum  

2 wo peuters: instapdag! 
                 Welkom aan de nieuwe peuters! 
L1A-L2A-L3A: zwemmen 

 

3 do   

4 vr pedagogische studiedag. 
Er is GEEN school voor uw kind. 

 

5 za   

6 zo   

7 ma L6: zwemmen 
 

 

8 di L4: medisch schooltoezicht  
 

 

9 wo L1B-L2B-L3B: zwemmen 
 

 

10 do L1: medisch schooltoezicht  
Teamvergadering: Enkel opvang, GEEN STUDIE! 
 

 

11 vr   

12 za   

13 zo   

14 ma L6: zwemmen  
 

15 di L6: info overstap 6de leerjaar-1ste middelbaar (13:05-15:30 – door het PTI)  

16 wo L1A-L2A-L3A: zwemmen 
 

 

17 do DIKKE TRUIENDAG!        
L6:  info overstap 6de leerjaar-1ste middelbaar  
       (13:05-15:30 door het Guldensporencollege) 

 
 

18 vr        

19 za   

20 zo   

21 ma L6: zwemmen 
 

 

22 di   

23 wo L1B-L2B-L3B: zwemmen 
 
 

 

24 do L6: info overstap 6de leerjaar – 1ste middelbaar (13:25 – 15:15 in Lyceum OLVV)  
P:  peuterinstuif : instappers op 7 maart (16:00 – 18:00) 
 

 

25 vr KL en L: CARNAVAL op school! 

 
 

26 za   
27 zo   

28 ma Begin krokusvakantie 
 

 

 

KALENDER FEBRUARI 


