
Nieuwsbrief 

 

De maand september loopt op zijn einde. 

Met deze nieuwsbrief blikken we kort terug op 

de voorbije maand, maar kijken vooral ook uit  

naar wat dit schooljaar nog brengen mag. 

Hierbij zijn ‘elkaar waarderen en zorgzaam omgaan’ zo belangrijk. 

Niet enkel ‘ikke, ikke, ik’, maar iedereen verdient een plaatsje in de  

schijnwerpers. Iedereen heeft nood aan complimentjes, aan lichtpuntjes 

waarvan je gaat stralen. Dat geeft ons een warm gevoel vanbinnen en  

doet ons groeien. Ieder van ons heeft talenten. Laat ons dit schooljaar eens 

extra kijken en luisteren naar die waaier van talenten op onze school. 

 

                        



 

 

 

Agenda oktober 

2/10 

 

Ontbijt aan huis door het oudercomité 

3/10 Facultatieve vrije dag! 

 

4/10 L4: uitstap naar Bokes Kortrijk met de trein 

 

7/10 L3: uitstap Cozmix met trein en bus 

 

12/10 Alle kleuterklassen: naar het bos 

 

13/10 L3: uitstap naar Jules Destrooper met de bus 

 

19/10 Pedagogische studiedag: vrije dag voor alle kinderen 

 

26/10 Individuele foto’s  

 

27/10 L1: naar het CLB 
 

         

Dank je wel Okay Kortemark! 

We kregen een groot aantal herbruikbare bekers om te gebruiken in de eetzaal.  Dank 

je wel Ahmed Abu Mettleq en  dochtertje Sophia voor de overhandiging van deze 

bekers! 

             

                                                        

 

 

 



Sportsnack 

Op maandag 19 september zijn we van start gegaan met een nieuwe reeks van 

Multimove / Sportsnack. 

Op maandag zorgt juf Jolien voor de begeleiding van de kinderen uit de 1ste en 

2de kleuterklas.  

Op donderdag 22 september zijn ook de kinderen uit het 3de kleuter en het 1ste 

leerjaar gestart, dit onder leiding van juf Jana. 

 

 

 

Weetjes… 

Oog voor lekkers 

We starten dit fruitproject op woensdag 5 oktober 2022 voor alle kleuters en 

voor alle ingeschreven leerlingen van het lager. 

Dank je wel aan het oudercomité voor hun bijdrage aan dit project ten voordele 

van alle kleuters ! 

 

 

Op de agenda 

Onderstaande data geven we graag reeds door: 

woensdag 16 november 2022 : grootouderfeest (gaat door in middelbare 

afdeling) 

zondag 12 maart 2023 : schoolfeest in de Kouter met maaltijd en optreden door 

de kinderen 

zondag 29 april 2023 : Vormsel 

zondag 28 mei 2023 : Eerste Communie 

                                                                               

 



Wafelverkoop t.v.v. de openluchtklassen in het 5de leerjaar 

 

De leerlingen van het 5de leerjaar vertrekken op maandag 30 januari 2023 op 

openluchtklas. 

Om de kosten wat te drukken, verkopen de leerlingen wafeltjes. 

Een emmertje met 700 gram wafeltjes kost 7,5 euro. 

De wafeltjes kunnen op school aangekocht worden vanaf 5 oktober 2022. 

 

 

 

 

 

Familienieuws 

Zij die ons verlieten 

Mevrouw Maria José Bonte, overleden op 13 september 2022, overgrootmoeder van Amber 

Wegsteen (5A) 

De heer Walter Compernolle, overleden op 21 september 2022, overgrootvader van Victer Maes 

(3K) 

Mevrouw Marijke Lampaert, mama van juf Evelyne, grootmoeder van Marit en Birte Beuselinck en 

Quinten Cornette (oud-leerlingen), overleden op 19 september 2022 

We bieden deze families onze oprechte deelneming. 

 

 
Een nieuwe spruit in het gezin, welkom! 

Olena Tkach en Jelle Vercoutere verwelkomen hun jongste spruit ‘Loriana’, een zusje voor Lourdes 

(L3), Luana (L2), Liva (2K) en Liara (1KA), geboren op 1 juli 2022. 

Fien Vandenberghe en Sam Taveirne verwelkomen hun zoontje ‘César’, een broertje voor Perrine  

(1KB), geboren op 28 juli 2022 

 

 Melanie Vandaele (oud-leerling) en Glenn Beernaert verwelkomen ‘Gust’, kleinzoon van juf 

Katrien, geboren op 12 september 2022. 

Op  1 juli 2022 werden Steffi Moens en Jan Holvoet de trotse ouders van ‘Lucas’, een broertje voor 

Julie (3K) en Marie (2K). 

Sharon Desender en Kenneth Dufour verwelkomen hun zoontje ‘Raven’, een broertje voor 

Dieuwke (3K), geboren op 28 juli 2022. 

Op 8 augustus 2022 werden Tineke Vanhooren en Bjorn Lapon de fiere ouders van ‘Norah’, een 

zusje voor Nathan (2K) 

In het huwelijksbootje 

We wensen Ilse Muyle en Randy Decloedt, ouders van Ian (L2), van harte proficiat met hun 

huwelijk op 24 september 2022. 

 


