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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN 
 
 
 
 
Beste ouders en kinderen van onze Damiaanschool, 
 
 
Af en toe neem ik de tijd om tussendoor een boek te lezen. 
Momenteel is dit ‘Ode aan de verwondering’, geschreven door Caroline Pauwels. 
De verwondering… 
Of hoe we, ondanks het feit dat we heel veel dingen met het verstand kunnen verklaren, toch nog 
heel vaak verwonderd mogen zijn. 
 
Een school moet ook hier kansen toe bieden. In de omgang met elkaar, in de leerstof die we 
aanbieden, in de actuele items die we bij de kinderen ter sprake brengen,… alert zijn voor die 
magische momenten. Blijven zien hoe mooi de dingen in elkaar steken.  
De verwondering is tevens een schitterende motivatie om blijvend op zoek te gaan. 
Leermomenten voor het leven, liefst heel nabij. 
 
Na de herfstvakantie telt onze school zes peuters meer! 
Welkom aan Oscar, Renée, Leonie, Maité, Wolf en Amani! 
Het wordt ongetwijfeld de start van een heel boeiende reis. 
Geniet van elk moment en vertel thuis honderduit hoe het geweest is. 
 
Beste ouders, 
Om het clichématig te zeggen: de dagen worden korter! 
Hoeven we dan nog expliciet te zeggen dat het wijs is om op weg naar school of naar huis een 
fluojasje te dragen? Zelfs al is het soms maar om gewoon uit de auto te stappen… 
Tien seconden vraagt het, niet meer dan dat. 
Gewoon doen! 
 
 
Warme groet 

Directeur Alain  
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VOOR IEDEREEN 
 

1) Hoe zit het nu met onze nieuwe gebouwen? 
Wel, het positieve is:  ‘ze mogen gezien zijn! Zowel van binnen, als van buiten!’ 
Maar… het blijft nog altijd een beetje wachten. 
Deze week wordt (normaal gezien) de binnenbekleding afgewerkt.  
Nog een tweetal dagen werk… 
Daarop volgend kan de elektricien alles van detectoren aanbrengen en kan ook de sanitairman alles 
afwerken. 
Tenslotte moet alles dan nog gekeurd worden. 
Enfin, als alles meezit… wordt het eind november. 
 
In de tweede helft van november wordt het gras gezaaid en het groen aangeplant. 
Het is dan nog gewoon uitkijken naar een mooie speeltoren. 
 
De ‘ballenspeelplaats’ (de parking van vroeger…), daar is het nog altijd wachten op de omheining. 
Maar, ondertussen kunnen de kinderen die wel al gebruiken. 
De basketringen werden opgehangen en van een ouder kregen we een stevig voetbaldoel. 
Een ferme dankjewel! 
 
We verlangen ontzettend hard. 
We zien alle mogelijkheden, maar we kunnen er nog geen gebruik van maken. 
 
Ondertussen blijven jullie met z’n allen het nodige begrip opbrengen. 
Daar gaan we bij de opening, wanneer die ook mag zijn, er samen eentje op drinken. 
Of twee… 
 
 

2) We leren niet alleen binnen de schoolmuren! 
Soms brengen we de wereld binnen in onze school (vb via het internet, via een spreker,…), maar vaak 
trekken we er ook op uit! 
Soms doen we dit om iets bij te leren, op andere momenten is het naar buiten trekken nodig om een 
engagement op te nemen. Jawel, ook hiervoor willen we onze leerlingen warm maken. We willen 
een school zijn waar de volledige persoon gevormd wordt. Het is ook passend bij de persoon waar 
onze school naar genoemd is. 
 
Het opnemen van een engagement hoeft niet altijd spectaculair te zijn, maar wel duurzaam. 
Met de tweede kleuterklas gaan we zo al jaren naar het woonzorgcentrum om de kleuters samen 
met de bejaarden te laten bewegen.  
Met het zesde leerjaar trekken we naar de Dossin kazerne om bij het verleden stil te staan en eruit te 
leren. 
Met de volledige school nemen we deel aan het project ‘Mooimakers’, waarmee we onze school en 
haar omgeving netjes willen houden. 
 
Dit zijn maar enkele voorbeelden, in elke klas gebeuren meerdere dingen. Dat maakt onze school tot 
wat ze is: een plaats waar met open vizier naar ruime mogelijkheden wordt gekeken. Samen met 
iedereen die op onze tocht wil meestappen. 
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3) Leve ons oudercomité! 
Met meer dan 200 wandelaars waren we! Toch wel een mooie bende… 
Wie nog even wil nagenieten kan hier de foto’s vinden. 
Sommigen onder jullie hebben meteen al aan de nieuwe ‘aperitieftafels’ mogen staan. 
Zes heeft het oudercomité er aangekocht. 
Gedaan dus met telkens tafels te huren wanneer er op school iets te doen is. 
 
Ondertussen loopt de volgende actie al! 
Het oudercomité verkoopt heerlijke klaaskoeken. 
Voor een zakje met vijf stuks, betaal je € 11. 
Bestellen kan je hier! 
Je kan ze afhalen op donderdag 1 december, tussen 16u00 en 18u30. 
Met de opbrengst hopen we twee schermen voor in de nieuwbouw te kunnen aankopen. 
 

4) Vrijdag 25 november: Koffiestop! 
Mensen samenbrengen, gewoon om elkaar beter te leren kennen of om over onze school van 

mening te wisselen. Het kan… Het past ook volledig in de soort school die we willen zijn… 

Vanaf dit schooljaar organiseren we als school per trimester één keer een ‘Koffiestop’. De eerste 

gaat door op vrijdag 25 november. Tussen 07u45 en 08u30 ben je welkom in onze turnzaal rond een 

kopje koffie.  

Naast de losse babbel willen we de aanwezigen die ochtend ook twee vragen voorschotelen: 

• Wat vinden jullie fijn en typisch aan de Damiaanschool? 

• Wat missen jullie nog in de Damiaanschool? 

We kijken er alvast ontzettend naar uit! 

 

5) Maandag 28 november: pedagogische studiedag! 
Op maandag 28 november is er pedagogische studiedag. De kinderen hoeven niet naar school maar 

onze opvang is open. Inschrijven is noodzakelijk en kan je hier doen. 

De leerkrachten worden wél op school verwacht. 

In de voormiddag staat het kleuterteam stil bij het nieuwe kindvolgsysteem (dat we samen gemaakt 

hebben) terwijl het team van het lager zich een eerste keer buigt over het opstellen van een nieuw 

rapport. 

In de namiddag staan we met het volledige team stil bij het gebruik (en verder introduceren…) van ict 

in alle  klassen. Tegen het eind van het schooljaar willen we daar een mooie lijn in krijgen met 

passende uitdagingen voor al onze leerlingen. 

 

6) Donderdag 22 december: oudercontact! 
Voor het eerst organiseren we het oudercontact voor zowel kleuter als lager op dezelfde avond.      

Op donderdag 22 december nodigen we jullie uit om even kort rond jullie kind van gedachten te 

wisselen. 

We behouden de manier van werken die we de voorbije twee jaar toepasten… 

Begin december ontvangen jullie per kind een mail waarmee jullie een tijdstip kunnen reserveren.   

Op die manier kunnen jullie zelf de gesprekken inplannen. 

https://photos.google.com/share/AF1QipPlGlHAWkGyTalTpi-ixYHOGPTw4LEONSYdTXMcrE31sjSB9Z3oQG15jAbDWHwH5g?pli=1&key=WkppVVpmaTZtSXoyZTQxZXZ5OVY1TFFkVFFZSE1B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUvjHylvx5fYUzNGaZMiL5hXIigpsV4Q5kPyiUymrs22ieOQ/viewform
https://forms.gle/CtGgzsJ4L3M8WHGu9
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KLEUTER 
 

1) Personeelsnieuws 
 

• Na de herfstvakantie blijft juf Veronique van onze eerste kleuterklas nog tot en met 21 

november afwezig. De klas wordt overgenomen door Ruth Delbeke. Jullie kunnen haar 

bereiken via ruth.delbeke@kbkscholen.be 

 

• Op woensdag 9 november start Elien Vanderstichele als kinderverzorgster op onze school.  

De begeleiding van onze peuters over de middag blijft wel in handen van juf Isabel (op 

maandag en dinsdag) en Ines (op donderdag en vrijdag). 

Elien zal ondersteunend werken in de kleuterklassen, maar zal op maandag en vrijdag over 

de middag ook juf Katrien bijstaan op de speelplaats. Op woensdagmiddag zal ze de peuters 

en kleuters tijdens het eten bij staan. 

We heten Elien van harte welkom! 

•  

LAGER 
 

1) We zetten volop in op Study Buddy’s! 
Vanaf het tweede leerjaar gaan alle leerlingen die na school nog niet meteen naar huis kunnen naar 
onze studie. Een leerkracht houdt het toezicht terwijl de kinderen hun huiswerk  kunnen maken. 
Vanaf het derde leerjaar moet er nu en dan ook al iets gestudeerd worden. 
Dat lukt niet bij iedereen even vlot, voor sommige kinderen is dit zelfs heel erg moeilijk. 
 
Voor het tweede schooljaar op rij kunnen we via Stad Kortrijk op study buddy’s beroep doen. 
Vrijwilligers die naar scholen willen gaan om kinderen bij te staan. 
Drie hebben we er: Hilde, Sophie en Lien. 
We vinden het als school onvoorstelbaar dat mensen dit engagement willen opnemen! 
 
Omdat we merken dat een study buddy écht wel het verschil kan maken, willen we ook intern de 
oproep lanceren. Het zou fijn zijn als we er nog een paar mensen bij hebben…          
Misschien ken jij iemand die op één vaste avond per week (maandag, dinsdag of donderdag) zich 
tussen 16u00 en 17u00 vrij kan maken om een paar van onze leerlingen te begeleiden? Of, misschien 
zie je dat zelf wel zitten? 
We horen het graag…. 
Stuur een mailtje naar damiaanschool@kbkscholen.be 
Onderschat het engagement niet… maar je helpt er een aantal van onze leerlingen echt mee vooruit! 
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