
 

 

 1. De weekkalender van 15 december 2014 tot 19 december  2014 

  

Maandag  15/12 Speelplaatsverantwoordelijke L5 

algemene 

stakingsdag 

Kleuterthema’s: P/Kl1: Kerst en Nieuw; Kl2:; Kerst- en Nieuwjaar komen 

eraan! Kl3: Nieuwjaar 

Lager zwemmen (indien bussen rijden/zwembad open is) 

Dinsdag  16/12  

Woensdag  17/12  L.O.: L4,L5 en L6 

13.00 : Ijsschaatsen (vrijwilligers van 2de tot 6de lj – betaling op factuur) 

Donderdag  18/12 Niveaulezen: 13.15: 2de leerjaar; 13.40: 3de leerjaar 

 16.10-18.30 : puntenrapport en oudercontactavond (3de tot 6de lj) 

18.00 : instapcontact nieuwe peuters/januari 2015 

Vrijdag  19/12 L.O.: L1,L2 en L3(VM) 

13.30 u. ouders 2de lj : kerstspel 

 

2. Wat hoort er nog bij de post 

 

- 5de leerjaar: brief meester Thomas 

- 1° leerjaar: iedereen brengt tegen dinsdag een grote, lege( uitgewassen) melk- of fruitsapbrik mee. 

- brief leerlingenraad rapportavond (oudsten) 

 

3. Korte berichten 

 

Prijsverhoging 

Naar aanleiding van een prijsstijging bij de traiteur zal de kostprijs van de middagmalen met 10 cent 

worden opgetrokken. Vanaf de maand januari 2015 wordt dus 2.20 euro aangerekend bij een warme 

maaltijd. 

 

Inschrijvingsbeleid Stad Kortrijk, aankondiging fase 1. 

Kinderen geboren in 2013 die al een broertje of zusje op school hebben of  kinderen van eigen 

personeel hebben voorrang op alle andere aanvragen en hoeven zich niet te melden via de website 

tenminste als ze zich inschrijven in de periode van 02 februari tot 13 februari 2015. Wie dat niet 

doet, wordt behandeld zonder prioritaire regeling en zal zich moeten melden via de website 

www.naarschoolinkortrijk.be en de verdere richtlijnen volgen. 

(fase2) Voor alle andere kinderen geboren in 2013 geldt aanmeldingsplicht via de website vanaf 23 

februari 2015 tot 13 maart 2015 waarbij je jouw keuze van school kan aangeven. De eerste keuze kon 

vorig jaar voor 98.5 % worden gerespecteerd. Op onze school zien we geen onmiddellijke problemen 

maar onze school groeit langzaam maar zeker. 

 

Verloren voorwerpen. 

Donderdagavond 18/12 worden de verloren voorwerpen uitgestald. Wees niet bang om een kijkje 

te komen nemen. Jullie bengeltjes verliezen wel een iets… Begin januari gaat alles naar de 

kledingcontainers van het goede doel. 

Er is een sleutel gevonden, plat model met vermelding nr 7301. Er is ook een bril gevonden. Stevige 

leesbril, donkerblauwe (bijna zwarte) montuur. Op te halen in het bureel. 

 

Schoolfotografie 

De bijbestellingen worden eerstdaags geleverd en zullen zeker kunnen meegegeven worden voor de 

kerstvakantie, aldus de schoolfotgraaf. 

 



 

 

 

Kerstmarkt op zaterdag 20 december.  

De ouderraad neemt ook dit jaar terug deel aan de We bieden lekkere croque monsieurs aan en 

heerlijke soep!  

Voor de bemanning van onze stand tussen 21u30 en 23u zoeken we nog 1 ouder om ons te 

assisteren. Ook voor de opkuis (vanaf 23u) zoeken we ook nog enkele helpende handen. Wie kan 

helpen mailt naar ouderraadvbsrollegem@gmail.com of belt naar 0486/55.40.41 

Tot op de kersmarkt! – De ouderraad 

 

 


