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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN 
 
 
 
Beste ouders en kinderen van onze Damiaanschool, 
 
 
Hebben jullie ons gemist? Wij jullie wel… 
Met het Damiaanteam zijn we blij dat we er opnieuw in kunnen vliegen. 
We hadden gehoopt om dit, wat de speelplaats betreft, in ‘normale’ omstandigheden te mogen 
doen… maar, het heeft niet mogen zijn. Nog eventjes geduld… Eind september moet haalbaar zijn. 
 
Wie onze school sinds eind juni niet meer binnen was gekomen, zal ongetwijfeld geschrokken zijn. 
Het wordt mooi… héél mooi. Als de gebouwen en de speelplaats helemaal in orde zullen zijn, dan is 
het aan ons om ze met veel enthousiasme en respect in gebruik te nemen. De omgeving moet een 
weergave worden van de soort school die we willen zijn: familiaal, warm, veilig, en tegelijkertijd 
leerrijk, confronterend en uitdagend. 
 
Op één september was het een blij weerzien voor Baptiste en Alexa. Zij keerden terug uit de 
Verenigde Staten en sloten opnieuw aan bij Damiaan. Schitterend. Hun broertje Benoit startte in de 
tweede kleuterklas. Anaïs, Georges, Elena, Farah, Louis, Mira, Ceriel, Stella en Valentine verkenden 
voor het eerst onze peuterklas. Faith beleefde dan weer haar eerste dag op school in de eerste 
kleuterklas. Jullie zijn allemaal ontzettend welkom! 
 
Er staan ons als school nogal wat uitdagingen te wachten. Veel staat of valt bij het team en daarvan 
kan ik zeggen dat we over een groep van bekwame en flexibele mensen beschikken. Momenteel zijn 
we wel nog op zoek naar een halftijdse leerkracht… Tot 31 augustus hadden we een volledig team, 
tot er een telefoontje kwam…. Mocht u iemand in de kenniskring hebben die de stap naar onderwijs 
wil zetten: welkom! 
 
Dit woordje wil ik afsluiten met een boodschap die ik telkens wil herhalen: altijd welkom! 
We hebben het voorrecht om te mogen werken met jullie kind. Dit betekent dat we als school tot het 
uiterste moeten gaan om jullie kind de begeleiding te geven waar het recht op heeft. Het kan 
gebeuren dat u op een bepaald moment met een bezorgdheid zit… kom er dan over praten. Als 
school moeten we altijd kunnen zeggen waarom we bepaalde keuzes maken en andere niet. Dat op 
zich te weten kan al geruststellend zijn. 
 

Warme groet 

Directeur Alain  
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VOOR IEDEREEN 
 

1) Jaarthema 

‘Mooimakers!’ 
Letterlijk en figuurlijk héél toepasselijk. 
 

• Letterlijk 
We engageren ons met het team en alle kinderen (én hun ouders?) om onze gebouwen, 
de speelplaats, de dichte en ruime omgeving van onze school op te ruimen en daar waar 
we het zelf in de hand hebben net te houden. We willen ook zoveel als mogelijk met 
recycleerbare materialen werken en willen samen met de kinderen een duurzame 
houding nastreven. 

 
In onze school neemt de zorg voor het milieu een bijzonder plaatsje in. Al het papierafval 

houden we apart van het andere afval. Er staan speciale blauwe containers voor PMD en 

groene containers voor groenafval. Er is een mini-containerpark op school. De leerlingen 

van het vijfde leerjaar staan samen met hun juf in voor het beheer ervan. 

Onze Damiaanschool is een verzamelpunt voor gebruikte batterijen. Iedereen kan 

gebruikte batterijen aan de juf of meester afgeven. Als school ontvangen we hiervoor 

punten waarmee we sportmateriaal of ander educatief materiaal kunnen aanschaffen. Ook 

met lege ink-cartridges van inkjetprinters en tonercartridges van printers en 

kopieermachines kunt u bij ons terecht. Per cartridge ontvangen we een bedrag van de 

recyclagefirma die ze ophaalt. Dit besteden we aan het spelmateriaal in de 

speelplaatskoffers. 

Tenslotte verzamelen we plastic dopjes voor het Centrum Blindengeleidehonden Koksijde. 

Met de opbrengst van de verzamelde dopjes worden blindengeleidehonden opgeleid. 

Plastic dopjes zonder karton of metaal van melk, water, frisdrank, fruitsap, sportdrank, 

spuitbus, wasmiddelen, wasverzachter, choco, pindakaas, speculaaspasta … zijn welkom. 

Breng ze mee naar de klas! 

 

• Figuurlijk 
Onze school heet de Damiaanschool. Lang geleden bleef hij het mooie zien in mensen 
die door de maatschappij verbannen werden. Hij had oog voor hun talenten en voor hun 
‘mens zijn’. Op die manier willen we ook op onze school met elkaar om gaan. We 
focussen ons op de mens, met zijn gaven én zijn gebreken. Elk kind, elke volwassene 
moet zich altijd gerespecteerd voelen en moet kunnen zeggen wanneer dit niet het 
geval is. Wie je ook bent. 
 

• Themalied 
Het team bedacht zoals elk jaar een themalied, jullie zullen het ongetwijfeld thuis wel te 
horen krijgen! De melodie is op ‘We will rock you’ 

 
Hier op deze school, staan wij altijd klaar. 
Met de handen uit de mouwen, 
geen job is ons te zwaar. 
Al die plastic, op de grond, 
Gooien wij weg en niet in het rond. 
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 ‘t Is hier, ‘t is hier zo mooi! 
 ‘t Is hier, ‘t is hier zo mooi! 

   

Lachen en veel spelen, delen. 
Praten met elkaar, iedereen hoort er altijd bij. 
‘t Wordt weer een mooi jaar, 
zonder gevaar. 
Leven we samen mooi met elkaar. 

 

 ‘t Is hier, ‘t is hier zo mooi! 
 ‘t Is hier, ‘t is hier zo mooi! 

 

2) Ons team 
We sommen even de wijzigingen in vergelijking met vorig schooljaar voor jullie op! 

- In de peuterklas is juf Emilie tot na de kerstvakantie afwezig. Juf Eva Vansteenkiste zal tot 
dan samen met juf Kathy voor onze allerkleinsten zorg dragen. (je vindt haar helemaal rechts 
op de foto) 

- In de derde kleuterklas krijgt juf Kaat het gezelschap van Juf Isabel Vandekerckhove. Isabel 
begeleidt op maandag en dinsdag ook de peuters op de middag. Op donderdag en vrijdag 
doet Ines dit. (Isabel vind je op de achterste rij, vierde van links) 

- In het eerste leerjaar van titularis juf Tine, kan je op donderdag juf Lisa Noppe vinden. Ook 
vorig schooljaar werkte Lisa al op onze school. (juf Lisa vind je op de achterste rij, derde van 
rechts) 

- Juf Lisa vervangt ook een zestal uur meester Jonas in het tweede laarjaar. Hij blijft wel de 
titularis van de klas. 

- Wat de opvang betreft: Ines zal op woensdag- en vrijdagnamiddag vervangen worden door 
Elien Goesaert. Op vrijdagochtend neemt Jan de opvang op. Deze wijzigingen komen er 
omdat we Ines op donderdag- en vrijdagmiddag bij de peuters inzetten. (Elien staat niet op 
de foto) 

- Elien Goesaert zal ook elke middag in de refter te vinden zijn, waar zij samen met de ‘oude 
rotten’ Marleen en Jan de boel draaiende zal houden. 

- Op het secretariaat kan je op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag Isabelle Wattiez 
tegenkomen. Zij vervangt Jotte die sedert 1 september volledig in de school van St. Paulus 
tewerk wordt gesteld. (Isabelle vind je niet op de foto) 
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3) Onze zorgwerking 
Als school willen we breed kijken, we vinden dat belangrijk. We vinden dat élk kind de nodige zorg 
moet krijgen en willen dit doen met een aanbod dat voor een stuk op clusters van kinderen wordt 
afgestemd. 
 
Concreet: 

- Onze school heeft twee zorgcoördinatoren. Voor het kleuter is dit Hanne De Vos, voor het 
lager Stéphanie Vandenberghe. 

- Daarnaast besteden we ook een groot aantal lestijden aan zorg op kindniveau. 
o In de kleuterklassen: juf Hanne en juf Isabel 
o In het lager: juf Stéphanie Vandenberghe 
o Inzetbaar over alle klassen heen: juf Lisa Noppe. 
o We zijn ook nog op zoek naar een halftijdse leerkracht die binnen de zorgwerking 

taken kan opnemen. 
 

Ons doel is om elke leerling gelijke kansen te geven. Elk kind moet uitgedaagd worden, daar gaan we 
voor. Op die manier bouwen we verder op stevige fundamenten. Voor bijna alle kinderen gebeurt dit 
door een passend aanbod binnen de doelen voor de basisschool aan te bieden. 
Een paar kinderen bereiken die doelen echter zonder al te veel inspanningen te moeten doen. Ook 
voor die kinderen zullen we de nodige uitdagingen uitwerken.  
 

4) Leerlingenaantal 
We kiezen ervoor om van elk leerjaar niet meer dan één klas in te richten. Per leerjaar hebben wij 
een maximum van 24 kinderen. 

• In onze kleuterklassen hebben we geen plaatsjes meer vrij. Ouders die zich nu nog 
aanmelden kunnen hun kind wel op een wachtlijst plaatsen.  

• Wat de lagere school betreft hebben we nog 10 vrije plaatsen: 
- In het derde leerjaar: 5 plaatsen 
- In het zesde leerjaar: 5 plaatsen 

 

5) Het vieren van verjaardagen 
Een verjaardag moet gevierd worden! Op school willen we dit echter wel zo eenvoudig mogelijk 

houden. In de klas zit de jarige kleuter op een bijzonder plaatsje en er wordt voor een mooie kroon 

gezorgd. De jarige krijgt ’s middags in de refter een speciaal bord en beker. 

Er mag in de klas getrakteerd worden. Dit kan met een zelfgebakken cake of taart, een snoepjesdoos, 

een stuk fruit,… Cadeautjes kunnen echter niet. 

Laat er ons samen telkens een speciale dag van maken! 

6) De jaarkalender 
In bijlage bij deze Damiaaninfo steekt de voorlopige jaarkalender. Heel wat zaken zijn al gepland, 

maar hier en daar kan er nog wat bij komen. De meest actuele versie van de jaarkalender zal telkens 

op onze site terug te vinden zijn. (www.damiaanschoolkortrijk.be) 

7) Oog voor lekkers 
Vanaf woensdag 5 oktober gaat ‘Oog voor lekkers’ opnieuw van start. Tijdens het volledige 

schooljaar krijgen onze leerlingen elke woensdag een stukje fruit of groente. Een aantal ‘fruitmama’s’ 

zorgen er voor dat dit ook voor kleuters haalbaar is.  

http://www.damiaanschoolkortrijk.be/
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In totaal gaat dit over 30 woensdagen. 

Vanuit de overheid worden 10 beurten gesubsidieerd. Ons oudercomité voorziet ook € 2,50 per 

leerling. Dat helpt !! Dit betekent ook dat we slechts een klein bedrag naar de ouders toe hoeven 

door te rekenen. 

We zetten onze samenwerking met de Stadsboerderij verder. Het fruit wordt dus steeds biologisch 

geteeld en wat uitheems fruit betreft wordt naar de plaatselijke boer toe een faire prijs 

vooropgesteld. 

Vanaf 5 oktober willen we dan ook graag opnieuw beroep doen op een aantal fruitmama’s! Wie zin 

heeft om aan te sluiten kan dit laten weten aan juf Katrien. (katrien.totaert@kbkscholen.be) 

8) Verkeersveiligheid 
Als school investeren we veel in de veiligheid van onze leerlingen. We kunnen het echter niet zonder 

jullie medewerking. Vandaar… toch nog eens opnieuw deze oproep: 

Wie zijn kind(eren) via de Damiaanstraat met de wagen naar school wil brengen,  

vragen we om tot het Ravottenplein door te rijden en daar te parkeren. 

Op die manier wordt de schoolomgeving voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger. 

Wie kan daar nu tegen zijn? 

We willen er nog even op wijzen dat ook de poort aan de Pottelberg open is. Op die plaats is er een 

kiss and ride zone. 

Het vijfde en zesde leerjaar trekt er bij regelmaat even met de fiets op uit. Op die uitstappen willen 

we als school het dragen van een fietshelm verplichten. Veel kinderen hebben thuis al een 

exemplaar. Ons oudercomité koopt er ook een aantal aan om op school als reserve te houden. 

9) Maaltijden op school 
De realiteit is dat bijna alle kinderen onder een vast ritme op onze school eten.  
Vanaf dit schooljaar gaat Jan echter ’s ochtends van klas tot klas om te vragen wie er warm eet. Op 
die manier weten we ook vroeg wie er ziek is, dat zijn allemaal maaltijden die we niet moeten 
bestellen. (en bij gevolg ook niet moeten betalen…) 
Aangezien Jan toch elke ochtend langs komt, kan je dus zonder problemen ervoor kiezen om op 
bepaalde dagen boterhammen te eten i.p.v. warm (vb wanneer je denkt dat er iets op het menu 
staat wat je kind absoluut niet graag eet.) We vragen wel dat je kind altijd heel goed weet waar er die 
dag voor gekozen wordt: warm of boterhammen. 
 
 

10) Ons oudercomité 
Onze school heeft super veel geluk dat er een goed draaiend oudercomité is. Ouders die zich 

belangeloos inzetten en altijd klaar staan om bij te springen. Een groep mensen die ook onze 

pedagogische werking ondersteunt door middel van financiële acties waarmee specifieke materialen 

worden aangekocht.                  

De voorbije twee jaar was Liesbet Theys voorzitter. (mama van Cecilia uit L4)           

Zij geeft nu de fakkel door aan Nele Carrein. (mama van Lara uit L1 en Freya uit K1)                

Liesbet blijft wel ter ondersteuning van Nele. 

Dankjewel, niet alleen aan jullie beiden maar aan alle leden van het oudercomité. Jullie betekenen 

ontzettend veel voor ons! 

mailto:katrien.totaert@kbkscholen.be
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KLEUTER 

1) Tussendoortjes 
Het fruit- en koekjesmoment krijgt binnen onze kleuterklassen een extra dimensie. Het is telkens een 
gezellig samenzijn. We vragen om sowieso minstens één stukje fruit mee te geven (en niet twee 
koeken) maar dat mogen vanzelfsprekend ook twee stukken fruit zijn of een stukje groente. Als je 
dan toch graag een koekje meegeeft, dan liefst eentje zonder chocolade… 
 

2) Peuterinstuif 
Ieder jaar is er tweemaal een peuterinstuif. Dan staan de deuren van onze peuterklas wagenwijd open 

voor alle ouders van onze peuters en nieuwe ouders die kennis wensen te maken met de peuterklas 

en onze Damiaanschool. 

De eerste avond gaat door op dinsdag 18 oktober, de tweede op dinsdag 24 januari. 

Geïnteresseerde ouders die momenteel nog geen kindje bij ons op school hebben, sturen best een 

mailtje naar alain.seynhaeve@kbkscholen.be 

Voor de kinderen geboren in 2020 zijn er momenteel geen plaatsen meer ter beschikking. 

Voor de kinderen geboren in 2021 start de inschrijvingsprocedure in januari 2023. Een exacte datum 

is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u deze website raadplegen: 

www.naarschoolinkortijk.be. 

                                                                                                                                                   

LAGER 

1) Zwemmen in LAGO 
Elke lagere klas gaat tweewekelijks zwemmen. Na de Paasvakantie sluiten ook onze derde kleuters 

aan. Jongens dragen een zwembroek of zwemshort, meisjes een badpak. (geen bikini) 

Onze leerplannen schrijven voor dat elk kind op het eind van de basisschool moet kunnen zwemmen. 

Dit betekent dat het dus een verplichte activiteit is, waar alleen maar met een doktersbriefje kan van 

afgeweken worden. 

Af en toe maken we mee dat een kind thuis zijn zwemgerief vergeet. Vanaf dit schooljaar bellen we 

niet meer naar huis (om het te laten brengen), maar zorgen we er voor dat er in elke klas reserve 

zwemgerief met handdoek ligt.                               

Bij deze volgende oproep: wie thuis zwemkledij heeft liggen die te klein is of een grote handdoek op 

overschot… alles is welkom bij de titularis van de klas! 

 

2) Naschoolse sporten 
De naschoolse sporten starten op maandag 19 september.                                                             

Kinderen die na het sporten (om 17u00) nog niet naar huis kunnen, sluiten aan bij onze opvang. 

3) Eerste Communie 
Op zaterdag 6 mei 2023 gaat voor een aantal leerlingen uit het eerste leerjaar de Eerste Communie 
door. De viering vangt aan om 10u30 in de Verrijzeniskerk. 
 

mailto:alain.seynhaeve@kbkscholen.be
http://www.naarschoolinkortijk.be/

