
NIEUWS UIT DE SCHOOL

Juf Shana Van den Brande vervangt juf Hanne Vande Velde als ICT-aanspreekpunt.  
Ze houdt ook onze website up to date.  
Welkom in ons team juf Shana!

NIEUWSBRIEF

MEI 2022
EVEN HALT HOUDEN ...

SCHOOLFEEST 21 MEI 2022
Zet zaterdag 21 mei alvast met stip in uw agenda.  
Op deze dag kan u met uw gezin/vrienden de Waar is Wally-
wandeling doen.  Daarna je nog even kan napraten met een hapje
en een drankje.  
Meer info volgt zeer binnenkort!

De wereld lijkt soms niet te redden,
maar geef je niet te snel gewonnen.

Zelfs de allergrootste boom, 
is als een zaadje hoop begonnen.

OPBRENGST KOEKJESVERKOOP

In december kochten heel wat gezinnen koekjes ten voordele van de
meerdaagse uitstappen voor het 2e, 4e en 6e leerjaar.  
De opbrengst hiervan is € 2102.  Dankzij deze opbrengst kunnen we het bedrag
van de meerdaagse beperken.  
Dankjewel aan iedereen die hieraan bijdroeg!



DE SPEELPLAATS

Tijdens de paasvakantie gingen enkele leerkrachten aan de slag op de speelplaats.  Het
aanbod voor de kinderen werd uitgebreid en de spelwinkel kreeg een makeover.
De kinderen kunnen nu genieten van:
- Twee nieuwe doeltjes voor het spel 'Wie scoort, die staat'.
- Twee nieuwe basketbaldoelen.
- Drie donuts: gezellige zitplekjes met wat groen.
- Een fijne leeshoek.
- Een beurtrolsysteem voor de speelplaatstoestellen.
- De spelwinkel met uitgebreid aanbod en een uitleensysteem.
Begin juni worden er twee duurzame picknickbanken geleverd.  
Eén tafel wordt gesponsord door het oudercomité (€ 970).  

Oproep: hebt u nog tweedehands boeken/spelmateriaal om ons aanbod verder uit te breiden?  
Bezorg het gerust aan de school.



ma 25/4 L3 do 5/5 L3

di 26/4 L2 vr 6/5 L2

do 28/4 L1 ma 9/5 L1

vr 29/4 L6 di 10/5 L6

ma 2/5 L5 do 12/5 L5

di 3/5 L4 vr 13/5 L4

DE VERKEERSWEEK

De verkeersweek gaat door van 16 tot 20 mei 2022.
We starten deze week met 'fluochic'.  Op maandag 16 mei komen de kinderen zo FLUO
mogelijk naar school.  Bedoeling is dat ze op die manier nog meer opvallen in het verkeer
en dat we het belang van de fluojas nog eens in de kijker zetten.  U hoeft geen grote
inkopen te doen, een fluoaccent kan ook al opvallend zijn!
Het hoogtepunt van de week is de verkeersdag. Deze gaat door op donderdag 19 mei. Alle
praktische info volgt nog!

WIST JE DAT ...

... we op 30 mei 4 nieuwe peuters verwelkomen in de kleine Julesklas?

... er op vrijdag 6 en 13 mei studenten van 't Vier komen voorlezen in de kleuterklassen?

... er op dinsdagnamiddag 17 mei leerlingen van het 3e secundair van RHIZO Lyceum een
handje komen helpen in de klassen?
... je binnenkort vakantieboeken kan bestellen via onze schoolwebsite?

BEURTROL KLEINE WIELTJES

De leerlingen van de lagere school mogen hun ‘kleine wieltjes’  
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. 

INSCHRIJVINGEN VOOR NIEUWE LEERLINGEN

Via de website www.naarschoolinkortrijk.be vindt u alle recente informatie terug over de
inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2022-2023
• Inschrijvingen voor kinderen die aangemeld én toegewezen zijn tussen 25 april en 12
mei 2022. Nadien vervalt je ticket.
• De vrije inschrijvingen starten vanaf 30 mei 2022.

ACTIVITEITEN DOOR HUIS VAN HET KIND

In bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u twee interessante bijlagen:
- Programmaboekje voor ouders van baby's of peuters.
- Activiteitenkalender voor ouders van kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.
Een mooi aanbod, zeker de moeite om door te nemen!

https://www.naarschoolinkortrijk.be/


BELANGRIJKE DATA MAAND JUNI

woensdag 1 juni        GEEN ZWEMMEN (onderhoudswerken zwembad)                               
vrijdag 3 juni              L4-L5: proefwerkenplanning 
zondag 5 juni             Pinksteren
maandag 6 juni         Pinkstermaandag

vrijdag 10 juni            L2 - L3: proefwerkenplanning 
maandag 13 juni        L6: start eindproeven                                                                                                      

dinsdag 14 juni          L4: start eindproeven          
donderdag 16 juni     L2: start eindproeven
vrijdag 17 juni            L3 - L5: start eindproeven 
maandag 20 juni       L1: start eindproeven                                                                                   

donderdag 23 juni    KL - L2 - L4 - L6: oudercontact
vrijdag 24 juni           L2 - L4: sportdag in de Warande

maandag 27 juni       L3: sportdag in de Warande  

dinsdag 28 juni         L1 -L3 -L5: oudercontact     
woensdag 29 juni     L1 -L3: zwemmen
maandag 27 juni       L2: boerderijklassen

donderdag 30 juni    Laatste schooldag.  De school eindigt voor de kinderen om

                                         Er is geen school voor uw kind

                                         L5 gaat zwemmen i.p.v. L4

                                         L2 - L4 -L6: zwemmen                                      

                                         Afscheidsreceptie 6e leerjaar

                                         L5: schoolreis

     t.e.m. woe 29 juni      L4: zeeklassen
                                         L6: driedaagse in de Ardennen                                                   

                                         11.40 uur.  Die middag kunnen de kinderen niet op school   
                                         eten en is er geen opvang.
                                         

EVEN VOORUITBLIKKEN

UITWISSELINGSAVOND 'OP HET POTJE'

Kind en Gezin Kortrijk, het KOALA-project en stad Kortrijk nodigen medewerkers van de
scholen én ouders uit op deze gratis uitwisselingsavond over zindelijkheid. 
Meer info vindt u op deze link.

Wanneer? Dinsdag 17 mei 2022
Hoe laat? 19u00
Waar? Evenementenhal Depart Nelson Mandelaplein 18, 8500 Kortrijk
Prijs? Gratis
Inschrijven kan door op de afbeelding te klikken of hier. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDQzqjlmOlihEvixscuCXibNUN0ZLSVdYMDQwOFk3VzYzRVpNTVRHNk80Ni4u
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/267/uitwisselingsmoment-op-het-potje
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDQzqjlmOlihEvixscuCXibNUN0ZLSVdYMDQwOFk3VzYzRVpNTVRHNk80Ni4u


dinsdag
3 mei

 L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
 KL: voorleesmoment door studenten 't Vier (13.45 - 15.00 uur)

donderdag
12 mei

L2: schoolreis naar Plopsaland
L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
L5: zwemmen

donderdag
5 mei

maandag
2 mei

vrijdag 
13 mei

zondag
15 mei

vrijdag
6 mei

L1B - L2B - L3B: zwemmen
woensdag

4 mei

KALENDER MEI

dinsdag
 10 mei

maandag
9 mei

woensdag
11 mei

L5: zwemmen

L1A - L2A - L3A: zwemmen

 L6: uitstap museum 1302 (9.30 - 14.00uur) 
 L1-L2-L3: sportmix (16.15 - 17.05 - gymzaal)

K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)
L6: infoavond fietsproef en driedaagse (19.00 uur)

  KL: schoolreis naar de Warande
  L6: uitstap naar Technopolis
  L1-L2-L3: sportmix (16.15 - 17.05 - gymzaal)
  P: peuterinstuif (instappertjes 30/05)

 KL: voorleesmoment door studenten 't Vier (13.45 - 15.00)

 L1: Eerste Communie (11.00 uur - Verrijzeniskapel)

  L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
  K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
  L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)

Moederdag: proficiat aan alle mama's!

zondag
8 mei



dinsdag
17 mei

maandag
16 mei

donderdag
19 mei

maandag
23 mei

dinsdag
24 mei

  L1A - L2A - L3A: zwemmen
woensdag

25 mei

O.L.H. HEMELVAART : er is GEEN school voor uw kind
donderdag

26 mei

  BRUGDAG: er is GEEN school voor uw kind
vrijdag
27 mei

maandag
30 mei

dinsdag
31 mei

  P: instapdag: Welkom aan de nieuwe peuters!
  L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
  L5: GEEN zwemmen (onderhoud zwembad)

  L1B - L2B - L3B: zwemmen

woensdag  
18 mei

start verkeersweek met fluochic!
K1B-L6A-L6B: inhaalmoment medisch onderzoek
L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
L5: zwemmen
Teamvergadering: GEEN STUDIE - ENKEL OPVANG

K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)
KL en L: namiddag: samenwerking RHIZO - OLVV
Infoavond rond zindelijkheid door stad Kortrijk (18.45 uur)

VERKEERSDAG
L6: sportdag 
L4: voetgangersexamen
L1-L2-L3: sportmix (16.15 -17.05 - gymzaal)

  L6: proefwerkenplanning
  L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
  K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
  L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)
  L1: sleepover 

L3: schoolreis Pairi Daiza 
L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
L5: GEEN zwemmen

L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)

KALENDER MEI

SCHOOLFEEST: Waar is Wally Wandeling

zaterdag
21 mei


