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NIEUWSBRIEF MAART 2021 

 

Kan VASTen LOSKOMEN zijn?  
Loskomen van eigen belang.  
Loskomen van meer en meer.  
Loskomen van vooroordelen.  
Loskomen van principes.  

 
Kan VASTen dan OPKOMEN worden?  
Opkomen voor rechtvaardigheid.  
Opkomen voor menswaardigheid.  
Opkomen voor verbondenheid.  
Opkomen voor eenheid. 

 
 Kan deze vasten  

loskomen zijn van jezelf  
om wereldwijd op te komen  
voor de anderen?  

Antoon Vandeputte 
 

 

 
1. Familienieuws 

We namen afscheid... 
Diana Verhelst, de mama van Dorine Allaert (eetzaal en middagtoezicht), overleed op 
dinsdag 1 februari 2022.  Onze oprechte deelneming.   
 

2. Nieuws uit de school 

• Mevrouw Lindsey Roose is in ziekteverlof en wordt als directeur vervangen door juf 
Caroline Demolie tot aan de paasvakantie. 

• Juf Nele Desomer vervangt juf Caroline in de functie van zorgcoördinator.  

• Na de krokusvakantie wordt er met de instaplestijden een extra peuterklas opgestart. Juf 
Nina Van Rie (VM) en juf Evelien Verhegge (NM) nemen de peuters in de kleine Julesklas 
onder hun hoede. 

• Juf Evelien Verhegge vervangt ook juf Anouck in de slaapklas. 
 

3. Kleuterspeelplaats 
De muur op de kleuterspeelplaats werd geschilderd door Street art academie Kortrijk.   
Het resultaat mag er zijn! 

 

EVEN HALT HOUDEN … 

MEDEDELINGEN 
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4. Kleine wieltjes 
De leerlingen van de lagere school mogen hun ‘kleine wieltjes’ weer meenemen naar school 
om te skaten, rolschaatsen, steppen... tijdens de speeltijden, over de middag en in de 
opvang. We stelden een beurtrol op. Die vindt u hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Selectieve oudercontacten Pasen (K3 tot L6) 

In december en juni organiseren we individuele oudercontacten voor elk kind.  
Net voor de paasvakantie krijgen alle kinderen een paasrapport (lager) en is er 
ook een selectief oudercontact voor sommige kinderen.   

 

➔ Leerkrachten kunnen aangeven dat ze graag de evolutie van uw kind bespreken.   
➔ U, als ouder, kan ook een oudercontact aanvragen als u dit wenst. 
➔ Voor het 6e leerjaar is er voor elke ouder een oudercontact voorzien i.f.v. de overstap 

naar het secundair. 
 
Concreet:  
Op vrijdag 18 maart stuurt de klasleerkracht een mailtje naar de ouders van de kinderen voor 
wie het selectief oudercontact doorgaat.  In deze mail vindt u ook de link om het tijdstip voor 
het oudercontact te reserveren.   
Ontving u geen mail maar wilt u toch een oudercontact aanvragen?  Stuur dan hiervoor 
gerust een mailtje naar de klasleerkracht en u ontvangt de nodige info. 
De oudercontacten zullen opnieuw op school doorgaan, met respect voor de 
veiligheidsmaatregelen.   
Datum: donderdag 31 maart vanaf 16.00 uur. 
 

6. Gezocht: gemachtigd opzichter!   

Als school vinden wij het enorm belangrijk dat het verkeer rond de school zo 

veilig mogelijk kan verlopen.   We zijn daarom op zoek naar een gemachtigd 

opzichter.   Dit is iemand die bevoegd is om onze kinderen, ouders… veilig te 

laten oversteken bij het begin van de schooldag (van 8.00 uur tot 8.25 uur). 

Iedereen kan zich opgeven, maar men dient een opleiding te volgen van 

ongeveer een uurtje. Deze opleiding kan wellicht op onze school doorgaan. Hierin komen o.a. 

het wettelijk kader, de uitrusting, manier van aanpakken, tips, … aan bod. Wij vragen ook aan 

de kandidaten een recent bewijs van goed gedrag en zeden. Nadien wordt een machtiging 

door de burgemeester afgeleverd.  

Lijkt dit iets voor jou? Misschien ken je iemand die dit wil doen? Geef ons dan graag een 

seintje via caroline.demolie@kbkscholen.be !  

 

mailto:caroline.demolie@kbkscholen.be
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7. INZAMELWEEK RECYCA van maandag 14 tot vrijdag 18 maart! 
Als school organiseren we een inzamelweek van waardevol klein  
ICT-materiaal. Hiermee kan de school een centje verdienen om te 
investeren in didactisch materiaal voor de kinderen. 
In de week van maandag 14 maart tot vrijdag 18 maart plaatst onze 
school aan de inkom en de speelplaneet een grote ICT-verzameldoos 

waar uw klein ICT-materiaal in gedeponeerd kan worden. 
Welk materiaal in aanmerking komt voor de inzamelactie wordt nog verduidelijkt in een brief 
die u binnenkort ontvangt. 

 
 

8. Nationale Pyjamadag  
 
Op vrijdag 11 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.  
Via de onderstaande link kan je alvast wat meer informatie nalezen: 
https://www.bednet.be/pyjamadag/  
 

REMINDER: Uw kind mag op vrijdag 11 maart in pyjama naar school komen. 
Voor de kleuters vragen we om geen onesie aan te trekken omdat dat dit het 
toiletbezoek bemoeilijkt. 
 
 

9. GEEN SCHOOL 
 
Op woensdag 23 maart is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.  
Er is geen school voor de kinderen van de basisschool. 

 
 

10. Wist-je-dat … 

… vanaf maandag 7 maart het 5de leerjaar gaat zwemmen? We vertrekken om 12.55 uur 

stipt.  Leerlingen die naar huis gaan over de middag, worden op tijd op school verwacht.  

… het 3e en 4e leerjaar niveaulezen doet in leesgroepjes?  Ze doen dit enkele keren per week 

van 14 februari tot 1 april. 

 
11. Aanbod tijdens vakanties 

JC Tranzit organiseert een waaier van verschillende ééndaagse 
activiteiten. Het is een uitgebreide menukaart van proefmomentjes 
voor de duur van een halve tot volle dag voor iedereen tussen 4 en 
14 jaar. Deze activiteiten worden tijdens de paasvakantie 
georganiseerd. 

Ons aanbod kan je raadplegen op https://www.kortrijk.be/jctranzit/proevertjes 
Inschrijven kan via de webshop van de stad https://vrijetijd.kortrijk.be/ 

  

https://www.bednet.be/pyjamadag/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kortrijk.be%2Fjctranzit%2Fproevertjes&data=04%7C01%7C%7C88ffa7c71acd4a2e4b5a08d9f2e3a06c%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637807881743052720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1gF%2B53Ew4xl0Z%2F3WiKunnIvRXuU8NzFEFDBhH5VZKKk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvrijetijd.kortrijk.be%2F&data=04%7C01%7C%7C88ffa7c71acd4a2e4b5a08d9f2e3a06c%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637807881743052720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jp%2FcdCHLFK3QEt%2BNXVOotaXWIWq9c6tnLIt99VTjUi0%3D&reserved=0
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12. Paasboeken – vrijblijvend aanbod 
Hebben jullie ook zo'n zin in een leuke en leerrijke lente? Daarvoor raden wij  jullie met veel 
enthousiasme de lentecollectie speel- en leerboeken van Uitgeverij Averbode aan.  
Per stuk kosten ze € 7,95. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En ze worden gratis 
thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop: 
www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken  
De speel- en leerboeken bevatten toffe verhalen, spellen, knutselwerkjes, raadsels ... Perfect 
voor uren speel- en leerplezier!  
Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A62609 als promotiecode. Zo krijgt onze 
school ook een leuk extraatje. :-)     
 

 
 
 

13. Onderwijscafé 

 

 

Vragen over onderwijs? 
Stel je vragen in je eigen taal op het onderwijscafé. 
• Waar kan ik onderwijscheques aanvragen? 
• Hoe kan ik m’n kind helpen met huiswerk? 
• Welke studierichtingen bestaan er? 
• ... 

Op het onderwijscafé krijg je informatie over onderwijs in verschillende talen. Je kan praten 
met andere ouders en ervaringen delen. 
Kom gewoon langs, inschrijven vooraf is niet nodig. 
Tip: Breng je kinderen mee! Ze kunnen hier hun huiswerk maken of spelen. 
Wanneer? Woensdag 23 maart 2022 om 17:30  
Waar? De Stuyverij, Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk 

http://www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken
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14. Festival Kortrijk kids – Nadar Ensemble – 12 maart 2022 (14u) 
Festival Kortrijk presenteert Dubbelgangers (6+): 
een muziekvoorstelling boordevol humor en 
verwarring op maat van kinderen - op 12 maart in 
de Concertstudio 

Met ‘Dubbelgangers’ nemen het Nadar Ensemble 

en buikspreker Bart Juwett via een oude film en 

drie recente composities het publiek met veel 

plezier in de maling. Kan je muziek maken zonder een piano? Speelt de cellist sneller dan zijn 

schaduw? En kan een muzikant zichzelf klonen om tot een volledig orkest te komen? 

Dubbelgangers: een familievoorstelling waarin niets is wat het lijkt. Met een buikspreker als 

twijfelachtige gids. 

Meer info en tickets: https://www.wildewesten.be/nl/event/nadar-ensemble 

 
15. Even vooruitblikken … 

Noteer deze data alvast in uw agenda: 
 

maandag 4 april t.e.m. 
maandag 18 april 

PAASVAKANTIE  
 

 

dinsdag 19 april Instapdag 
Welkom aan de nieuwe peuters! 

 

Donderdag 21 april L4: workshop Lego (8:45 – 11:45 - Vives)  
L4: workshop Lego (12:30 – 15:30 - Vives) 

 

vrijdag 22 april L5: Met de klas de boer op    

donderdag 28 april KL + L: teamvergadering 
                Enkel opvang, GEEN STUDIE!  
 

 

 

 

  

https://www.wildewesten.be/nl/event/nadar-ensemble
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1 di Krokusvakantie  

2 wo krokusvakantie 
3 do krokusvakantie 

4 vr krokusvakantie 

5 za krokusvakantie 

6 zo krokusvakantie 

7 ma Instapdag 
Welkom aan de nieuwe peuters! 
 
L5: zwemmen 

 

8 di K2-K3: rollebolle ( 16:15 – 17:05 – gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 uiltjesklas) 

 

9 wo L1A -L2A- L3A: zwemmen 
 

 

10 do L1-L2-L3: sportmix (16:45 – 17:05 – gymzaal)  

11 vr KL en L: nationale pyjamadag Bednet  

12 za          

13 zo          

14 ma L5: zwemmen 
 

 

15 di L4A: bouwstof muzisch labo ( 9:00 – 15:00  in Texture Kortrijk)  
KL – L : teamvergadering:  Enkel opvang, GEEN STUDIE! 
K2-K3: rollebolle ( 16:15 – 17:05 – gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 uiltjesklas) 
 
oudercomité (20:00 – 22:00) 

 

16 wo L1B – L2B – L3B: zwemmen 
 

 

17 do L1 t.e.m.L6: KANGOEROEWEDSTRIJD  
L1-L2-L3: sportmix (16:45 – 17:05 – gymzaal) 

 

18 vr Ouders L6: infoavond door Lyceum OLVV 
                    (overstap 6de leerjaar naar 1ste middelbaar) 

 

19 za   

20 zo              

21 ma L5: zwemmen  

22 di K2-K3: rollebolle ( 16:15 – 17:05 – gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 uiltjesklas) 

 

23 wo Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 
Onderwijscafé – stad Kortrijk 17:30 

 

24 do L1-L2-L3: sportmix (16:45 – 17:05 – gymzaal)  

25 vr   

26 za   
27 zo   

28 ma L5: zwemmen  

29 di L4B: bouwstof muzisch labo ( 9:00 – 15:00  in Texture Kortrijk)  
K2-K3: rollebolle ( 16:15 – 17:05 – gymzaal) 
L1-L2: opmaatjes (16:15 – 17:15 uiltjesklas) 
P: peuterinstuif ( 16:15 – 18:00 – Julesklas) 
     ( instappertjes 19/04) 

 

30 wo L1A -L2A- L3A: zwemmen 
  

 

31 do L1-L2-L3: sportmix (16:45 – 17:05 – gymzaal) 
Selectief oudercontact K3 – L6 vanaf 16.00 uur 

 

 

KALENDER MAART 
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