Prettige vakantie!
Nieuwsbrief
juni
Beste ouders,

We zijn al weer aan het einde van het
schooljaar. Hopelijk heeft iedereen genoten en
veel bijgeleerd, en kijken we dankbaar terug
op het mooie, kleurrijke schooljaar.
In deze nieuwsbrief hebben we nog een paar
belangrijke mededelingen en berichten
gebundeld.

www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be

Ik eindig met iedereen te bedanken voor het
voorbije schooljaar!
Ik wens de kinderen die de school verlaten veel
succes in hun nieuwe school.

De anderen zie ik graag goed en wel terug op
donderdag 1 september!
Prettige vakantie!
Juf Marian

MMI-Basisschool
Handzamestraat 14
8610 Kortemark
051/56 91 66
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1ste kleuter – Op schoolreis naar Harry Malter
Een weekje telden we de dagen en nachten af om dan eindelijk op
schoolreis te vertrekken naar Harry Malter.
Wat een fantastische dag! Met een grote bus naar een park vol plezier,
geluk en vrolijkheid.
In de voormiddag hebben we vooral
de speeltuinen ontdekt. We hebben
ook op een olifanten- en
vliegtuigendraaimolen gezeten en
op de kikkertjes die omhoog en
omlaag gingen. Samen met de
gorillaglijbaan was onze voormiddag
al goed gevuld.
Samen picknicken bij de gordeldieren en klaar om onze namiddag
tegemoet te gaan.
We zagen dieren als de
prairiehonden, wasberen,
stinkdieren, stekelvarkens,
stokstaartjes, cavia’s, papegaaien,
flamingo’s, kamelen, … en nog zo
veel meer. Tussen de dieren
hadden we ook veel plezier bij het
varen van in bootjes op het water.
Het leukste aan de bootjes was, dat de juffen er niet op mochten.
We kregen kriebels in onze buik bij de dino-stoeltjes en konden een
levensechte nagemaakte dino zien. Waar er veel kinderen van dachten
dat het een echte dino was. In de circustent konden we op een super
snelle glijbaan. Daar waren er indoorspeeltoestellen. Na het aaien van de
kamelen zijn we over gegaan tot op een hindernissenparcours rond de
circustent om dan vervolgens door het verblijf van de ringsstaartmaki’s te
gaan.
We wandelden dan even terug om nog enkele attracties te doen en om
te genieten van een lekker ijsje als afsluit van een prachtige dag!
De kinderen hadden een dag vol herinneringen.
Juf Griet
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Sport beweegt je school – laureaat!
We ontvingen volgend bericht van MOEV:
Proficiat, jouw school is - samen met maar liefst 1.805 scholen - laureaat
van 'Sport beweegt je school 2.1' voor het schooljaar 2021-2022.
Dank je wel voor alle initiatieven die je school dit schooljaar ondernam om
een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten voor alle
leerlingen mogelijk te maken.

3de kleuter – Op schoolreis naar De Sierk
Op dinsdag 14 juni stonden de kleuters van de derde kleuterklas te
popelen aan de schoolpoort. Vol ongeduld stapten ze op de bus.
Eenmaal aangekomen in ‘De Sierk’ ontdekten ze het hele park. Wat was
er veel te beleven: de caravan van de ballerina, de grote circustent, een
heuse slangenzolder, raceparcours…. Een dag vol actie, ontdekkingen en
plezier! De kleuters ontpopten zich toch echt circusartiesten en oefenden
nadien nog wat verder in het circushoekje in de klas.
Juf Jana
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Renovatie 3de kleuterklas
Een tijdje geleden verhuisden de kleuters van de derde kleuterklas richting
de gymzaal. Vol enthousiasme staken ze de handen uit de mouwen om
de hele klas te verhuizen: kasten, stoelen, spelletjes, tafels… Wat een
teamwork! De werkjes aan het raam maakten plaats voor stellingen,
boren, zagen, verf…
Ja, je hoort het goed.
De derde kleuterklas wordt
onder handen genomen.
We kijken alvast uit om het
resultaat met jullie te delen.
Juf Jana

Papadag in de 2de en 3de kleuterklas
Een aantal weken geleden was het na lang aftellen eindelijk zover!
De papa’s van de kleuters uit de tweede en derde kleuterklas werden
uitgenodigd op school.
Spelen, timmeren, voetballen, hapjes maken en natuurlijk hapjes proeven.
Een voormiddag vol stralende gezichten.
Juf Jana
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Deze laatstejaars verlaten de basisschool…

We zullen nog vaak aan je denken,
nog vaak nieuwsgierig zijn om te vernemen
hoe het met jou nu verdergaat,
want je jonge leventje is als een boeiend boek,
waar jij een mooi vervolg kan schrijven!
En nu … je eigen weg!
Moge die mooi zijn en valt er eens iets tegen …
Geef het nooit op, maar blijf geloven in jezelf en in al je
mogelijkheden!
En onthou… de deur van ‘ons MMI’ staat altijd open voor jullie!
We zullen jullie missen! Het ga je goed!
Juf Annick
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Familienieuws
Zij die ons verlieten…
Mevrouw Jenny Vanoverschelde, oma van Elise (oud-leerlinge) en Louis
Decaesstecker (L5), overleden op 21 juni 2022.
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Welkom, kleine spruit … !
Zsofia en Kojo Arthur verwelkomen hun kleine spruit ‘Nylah’, zusje van
Daniel Achaleke Fuanya (K3), geboren op 25 mei 2022.
Axelle D’Hert en Jonas Louis verwelkomen hun kleine spruit ‘Géraud’,
geboren op 2 juni 2022. Juf Axelle is de kleuterjuf van de 2de kleuterklas.
Géraud is tevens de kleinzoon van mevr. Trees Depoortere
(secretariaatsmedewerker).
Stefanie Vandercruysse en Simon Desender verwelkomen hun kleine spruit
‘Lotte’, zusje van Lyano (L3), Jayden en Marie-lou, geboren op 7 juni 2022.
Athena Boudrez en Pieter Storme verwelkomen hun kleine spruit ‘Nell’,
zusje van Nathan Pattyn (K2), geboren op 21 juni 2022.
Amélie De Loof en Sander Verslyppe verwelkomen hun
kleine spruit ‘Rosie’, geboren op 27 juni 2022. Juf Amélie is de juf van het
2de leerjaar.
Proficiat!
In het huwelijksbootje!
Op zaterdag 18 juni huwden Carmen Pattyn en Jurgen Depuydt, ouders
van Anke De Paepe (L3).
Proficiat!
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Donderdag 1 september 2022 - Let op!
Wielerwedstrijd in Kortemark op donderdag 1 september 2022 om 14.00
uur.
* Daar deze wielerwedstrijd ook in de Handzamestraat passeert, zien wij
ons genoodzaakt, voor de veiligheid van de kinderen, om de school in de
namiddag te beëindigen om 13.15 uur.
* Er wordt op 01/09 geen warme maaltijd aangeboden!
* Iedereen blijft op school tot 13.15 uur en brengt zijn/haar boterhammen
en een drankje mee.
* Er wordt in de namiddag geen opvang voorzien in de school zelf.
* De kinderen die opvang nodig hebben, kunnen dit aanvragen in de
buitenschoolse kinderopvang en worden daarheen gebracht door een
leraar. Hiervoor tijdig contact opnemen met : Coördinator Nele Denolf 051/57 55 74
* Gelieve dit duidelijk te communiceren met de klasleraar.
* De rijen worden om 13.15 uur verzorgd zoals gewoonlijk.
* Gelieve ervoor te zorgen dat alle kinderen tijdig de school kunnen
verlaten.

Wijzigingen warme maaltijden vanaf volgend schooljaar
Vanaf volgend schooljaar is er vanuit de middelbare school een nieuwe
regeling voor het inschrijven voor warme maaltijden. Er wordt een systeem
van vaste inschrijving voor vaste dagen ingevoerd.
Je schrijft dus in voor warme maaltijd voor de duur van een trimester.
Aanpassingen zijn enkel per trimester mogelijk. Je bent wel niet verplicht
om iedere dag een warme maaltijd te nemen. Zo kan je ook op een
bepaalde dag of op 2 of op 3 dagen een warme maaltijd nemen.
Uiteraard wel steeds op dezelfde dagen. Eind augustus zal gevraagd
worden dit door te geven.
Bij ziekte of bij een uitstap waardoor er geen warme maaltijd genomen
wordt, zal deze ook niet aangerekend worden.
De prijzen van de warme maaltijden krijgen ook een indexaanpassing:
• Middagmaal kleuter: 3,00 euro*
• Middagmaal lagere school (1ste tot 4de lj.): 3,30 euro*
• Middagmaal lagere school (5de en 6de lj.): 3,60 euro*
* Als de leverancier zijn prijzen verhoogt, dan zullen wij de prijs ook moeten aanpassen.
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Wijzigingen nieuw schooljaar
Vanaf volgend schooljaar is er geen Franse les meer op maandagavond
voor 5de en 6de leerjaar.
De school eindigt voor iedereen om 15.55u.

Sportsnack – Sport na school
In het eerste trimester van volgend schooljaar starten we opnieuw met
sport na school. Onmiddellijk na het laatste lesuur op maandag en
donderdag willen we de kinderen de kans geven tot meer beweging.
De peuters, kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar krijgen de
mogelijkheid tot inschrijven voor een lessenreeks van 10 lessen vanaf 19
september 2022. Bij minimum 14 ingeschreven kinderen kunnen we dit
opstarten voor €20.
Deze lessen worden gegeven door juf Jana en
juf Jolien.
Er volgt nog meer informatie bij het begin van
het schooljaar. Inschrijven kan pas vanaf
september – hiervoor wordt dan nog een brief
verstuurd.

Schoolfruit
Volgend schooljaar is er terug fruit op school.
Onze school heeft zich ingeschreven om aan dit project mee te werken.
De mogelijkheid zal zijn om elke week op woensdag één stuk fruit op
school te bekomen.
Voor de kleuters is dit helemaal gratis. Dit wordt betaald door het
oudercomité.
Voor het lager kost het € 12,60, maar dit is geheel
vrijblijvend. Meer info krijg je nog in september.
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Begin schooljaar 2022-2023
Tijdens de voorlaatste week van de vakantie zal een nieuwsbrief verstuurd
worden met alle laatste weetjes voor de start van het nieuws schooljaar.
Toch willen we nu reeds enkele data al in de kijker zetten:
•

dinsdag 30 augustus van 17u. tot 19u. is er een opendeur voorzien
waarbij de peuters, kleuters en leerlingen kunnen kennis maken met
hun nieuwe juf of meester.

•

De eerste schooldag zetten we in op donderdag 1 september!

•

Nog meer praktische data voor volgend schooljaar staan verder in
deze nieuwsbrief!

Foto’s website school
Tijdens de zomervakantie wordt de website van de school ook opnieuw
klaargemaakt voor het nieuwe schooljaar. Hierdoor worden alle foto’s van
dit schooljaar verwijderd tijdens de vakantie.

Activiteiten oudercomité
Plaats volgende data alvast in jullie agenda!
Zaterdag 27 augustus:
Verkoop braadworsten en visput op Kortemark kermis
Zondag 2 oktober:
Ontbijt aan huis!
Zaterdag 4 februari:
Back to school-quiz
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Volgend schooljaar: Typeles
In oktober organiseren we erg leuke lessen om kinderen blind te leren typen op
een AZERTY-toetsenbord. De cursus kan vanaf het 4de leerjaar worden gevolgd.
U zal versteld staan van de snelle vorderingen en resultaten die we via onze
methode behalen!
Door middel van spelletjes, beelden, kleuren … leren ze in een mum van tijd hun
vingers op de juiste plaats te zetten en kunnen ze typen terwijl ze alleen hun
scherm volgen.
Deze methode werkt enorm motiverend en ontspannend.
Wat omvat het lespakket?
• 4 lessen van 1 uur.
• gerichte bijbehorende oefeningen die thuis via het internet gemaakt
worden. Een 20-tal minuten per dag is wel een must
• elke dag een persoonlijke mail van de leerkracht met feedback op de
oefeningen
• extra leuke typspelletjes, waarbij de leerling zijn of haar persoonlijk
klassement kan opvolgen
• een diploma op het einde van de cursus
• interactief spel voor leerling en ouder(s)
• na de les een jaar verdere wekelijkse opvolging door de leerkracht
• De betalingsgegevens worden een week voor de start via mail
doorgestuurd
Kostprijs: € 90,00 per leerling, voor de lessen, een jaar opvolging en één jaar
toegang tot de website: www.hanver.be
De lessen gaan door op school op volgende data:
• Donderdag 06/10/2022 16:00
• Donderdag 13/10/2022 16:00
• Donderdag 20/10/2022 16:00
• Donderdag 27/10/2022 16:00
Inschrijven kan je heel eenvoudig via Internet. Zo kan de administratie vlot
verlopen eens we van start gaan met de lessen.

Hoe inschrijven?
1. Ga naar www.hanver.be en klik daarna op de knop "inschrijven"

2. Vul het formulier in. Bij code van uw groep geef je de code “vYDmRSJ”
van de groep in.
Indien er vragen zijn of problemen kan u ons steeds contacteren:
0473 82 33 51 of typelessen@hanver.be
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Praktische data
Hierbij geven we reeds enkele belangrijke data mee voor volgend schooljaar.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar komen alle data nog op de website.
Info-avonden onder voorbehoud voor eventuele maatregelen corona.
Maandag 12/09/2022

Infoavond 2de , 4de en 6de lj.

Maandag 19/09/2022

Infoavond 5de lj.

Dinsdag 20/09/2022

Infoavond alle kleuterklassen, 1ste en 3de lj.

Woensdag 21/09/2022

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de
kinderen

Maandag 3/10/2022

Facultatieve vrije dag

Woensdag 19/10/2022

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de
kinderen

Herfstvakantie van maandag 31/10/2022 t.e.m. zondag 6/11/2022
Vrijdag 11/11/2021

Wapenstilstand – vrije dag

Kerstvakantie van maandag 26/12/2022 t.e.m. zondag 8/01/2023
Woensdag 25/01/2023

Pedagogische werkdag – vrije dag voor de
kinderen
Krokusvakantie van maandag 20/02/2023 t.e.m. zondag 26/02/2023
Zondag 5/03/2023

Opendeurdag

Zondag 12/03/2023

Schoolfeest

Maandag 13/03/2023

Facultatieve vrije dag

Paasvakantie van maandag 3/04/2023 t.e.m. zondag 16/04/2023
Zaterdag 29/04/2023

Vormsel

Maandag 1/05/2023

Dag van de Arbeid – Vrije dag

Donderdag 18/05/2023

O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag

Vrijdag 19/05/2023

Brugdag – vrije dag

Zondag 28/05/2023

Eerste communie - Pinksteren

Maandag 29/05/2023

Pinkstermaandag – vrije dag

Vrijdag 30/06/2023

Einde schooljaar
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Agenda
Voor de komende maanden ziet de agenda er als volgt uit:
zaterdag 27/08

Verkoop braadworsten en visput op Kortemark kermis
door oudercomité

dinsdag 30/08

Opendeur van 17u. tot 19u.

donderdag 1/09

Start nieuw schooljaar

Einde van de lesdag om 13u.15 wegens wielerwedstrijd
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