NIEUWSBRIEF 3
22 december 2017

Eerste jaar

De nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief loodst u 2018 binnen en brengt u van de kerstvakantie
naar de krokusvakantie. We trekken de feeststemming van de kerstvakantie wat door met mosselfeest en Don Boscofeest.

MISSIE

Een nieuw trimester betekent ook een nieuwe start, waarin we behouden
wat goed was en bijsturen waar bijgestuurd moet worden.
We wensen u een boeiend 2018 toe.

Geïnspireerd
door de figuur van Don Bosco

Kalender




















biedt onze school
kwaliteitsvol onderwijs

27 december voormiddag: school open
5 januari namiddag: school open
8 januari: start tweede trimester
11 januari: ouderraad
12 januari: MST voor 1G
19 januari: MST voor 1H
19 januari: mosselfeest
20 januari: mosselfeest
21 januari: mosselfeest
24 januari: schoolraad
26 januari: MST voor 1I
30 januari: leerlingencontact
2 februari: Don Boscofeest
2 februari: toneel door leerlingen derde graad
7 februari: woensdagnamiddagstrafstudie
10 februari: start krokusvakantie
18 februari: einde krokusvakantie
23 februari: nieuwsbrief 5
23 februari: Don Bosco Quiz

in een groene omgeving.
In een hartelijke sfeer
gaat ons team op stap
met jongeren
om hen op te voeden
tot vrije, verantwoordelijke
en verbonden mensen.

In deze nieuwsbrief

Mosselfeest



Don Boscofeest



Mosselfeest



Uitnodigingen



...

DON BOSCO
FEEST

Don Boscofeest

Januari is in Don Boscoscholen een belangrijke maand: 31 januari is de feestdag van Jan -Giovanni- Bosco.
Het is een jarenlange traditie om het „Don Boscofeest‟ te plannen op de vrijdag het dichtst bij 31 januari,
dit jaar 2 februari.
We starten met een grote quiz waar onze leerlingen het tegen mekaar opnemen. Het belooft opnieuw een
spannende strijd te worden! De leerkrachten leiden alles in goede banen. Na de kerstvakantie krijgen de
leerlingen van hun klasleerkracht alle info. We geven alvast mee dat de leerlingen deze dag geen luch
moeten meebrengen: er wordt voor een superleuke verrassing gezorgd.
In de namiddag komt Frank Degruyter. Met gedichten van een hele resem auteurs maakt Frank een grappige voorstelling waarin de lwereld van 12-jarigen tot leven komt. Het gaat over liefde, over ouders, over
eenzaamheid, over leven en dood en over taal, over gedichten en over spelen met woorden, klanken en
betekenissen... en plots wordt poëzie heel leuk! Een tekstkeuze uit zowel jeugd- als volwassenenpoëzie,
voor zover dat onderscheid al moet bestaan.
Op donderdag 1 februari is er geen avondstudie voorzien.

Openingsuren tijdens de kerstvakantie
Misschien zit u na het oudercontact nog met wat vragen. Meestal kunnen we die vragen bij het
begin van het tweede trimester oplossen (studie, begeleiding, aanpak…).
Soms zit u met vragen waar u dringend een antwoord op wil: kan mijn zoon overstappen? Heeft
mijn dochter nog slaagkansen? Of misschien zit uw zoon of dochter zelf serieus in de knoop.
Daarom kan u tijdens de kerstvakantie met dringende vragen op school terecht.
De school is open op 27 december van 9 tot 12.30 u. en op 5 januari van 14.00 uur tot 17.30 uur.
We blijven ook bereikbaar via e-mail: info@donboscokortrijk.be
Het CLB-centrum (Kasteelstraat 27, Kortrijk) is tijdens de kerstvakantie open op dezelfde dagen
van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17 uur.
U maakt best wel een telefonisch een afspraak vooraf via telefoon: 056 249700.

XIU-ACTIE: WIE FLUO DRAAGT, WINT ALTIJD!

Vanuit de ouderraad

De voorbije weken kwamen de mensen van de ouderraad al eens wat vroeger uit hun bed,
om de XIU-controlepost te bemannen. Ze zagen heel wat leerlingen plichtsgetrouw met hesje (en helm) de school binnenfietsen. Wat niet betekent dat het niet nóg beter kan… We kunnen het niet genoeg herhalen: zichtbaarheid in het verkeer verdient een prominente plaats
op ieders lijstje met goede voornemens voor 2018. Niet (alleen) om kans te maken op een
leuke prijs, maar vooral omdat het al dan niet dragen van fluo écht het verschil kan maken.
Met de kerstvakantie in het verschiet, grabbelen we een eerste maal in onze prijzenkast en
… maken we een eerste balans op van de spannende klascompetitie.
INDIVIDUELE WINNAARS
Sinds vorig schooljaar gebeurt de trekking per leerjaar. Op die manier worden de prijzen netjes over alle jaren verdeeld. Met deze ingreep willen wij de hogere jaren een extra zetje geven, om het hesje te blijven dragen, of om het eindelijk weer eens van onder het stof te halen. Om de twee controles is er een trekking.
De eerste trekking (november) leverde deze winnaars op: Lara Vervaeke (1C), Joëlle Van
Ammel (1F), Noor Vanderplaetse (2E), Ella Vandenhende (2F), Mathis Delobelle (3D), Laura
Devoldere (3E), Lucas Bouckaert (4A), Lizzy Vercaempst (4A), Lars Defoor (5D), Thomas
Lanneau (5D), Kasper Perquy (6D) en Lieselotte Vanderhaeghen (6D). In december kwamen volgende leerlingen als winnaar uit de bus:
Audrey Ovelacq (1D), Emma Gardyn (1G), Quinten Vanhuysse (2A), Marie Moerman (2F),
Ella Jonckheere (3B), Aron Coppens (3E), Manon Delobelle (4B), Loeka Wyseure (4C), Alissa Bogaert (5C), Ruben Bossuyt (5D), Loes Samyn (6D) en Rémi Tossut (6D).
Deze leerlingen ontvangen binnenkort een cadeaubon voor K-in-Kortrijk of een voucher voor
een thuiswedstrijd van KV Kortrijk. Proficiat!
Wie ditmaal geen prijs heeft, maakt zeker nog kans in januari en februari! Trouwens, nóg
leuker dan de individuele prijzen, zijn de hoofdprijzen: een heerlijk ontbijt, een vurige hotdogavond of een pittige pizza-avond met de hele klas!
KLASCOMPETITIE
Bij elke hesjescontrole houden we per klas bij hoeveel leerlingen een bonnetje kregen. Op
basis daarvan maken we een rangschikking, waarbij we uiteraard ook rekening houden met
het totaal aantal leerlingen in een klas. De klassen die aan het einde van de rit op de eerste
plaats staan, gaan aan de haal met onze hoofdprijzen: een ontbijt (voor leerlingen van de
eerste graad), een hotdogavond (voor de leerlingen van de tweede graad) of een pizzaavond (voor de leerlingen van de derde graad). Het belooft alvast een spannende strijd te
worden… Ziehier de tussenstanden bij het begin van de winterstop:
Rangschikking
1
2
3
4

ONTBIJT
1F
1A
1G
2F

HOTDOGAVOND
4A
3E
4B
3A

PIZZA-AVOND
5D
6D
6A
5C

Proficiat aan deze toppers. Aan de klassen die niet in dit overzichtje staan: geef het zeker
niet op, want de verschillen zijn vaak niet zo groot. Alles is écht nog mogelijk! Wij wensen
iedereen een gezellige en veilige kerst- en Nieuwjaarsperiode.

De leerlingenraad van de eerste graad heeft een bevraging
gedaan naar smartphonegebruik op de speelplaats. De bedoeling is om de resultaten te bespreken met de leerlingen.
Op de eerstkomende schoolraad in januari zullen ouders,
leerkrachten, leerlingen en de directie het schoolreglement
onder de loep nemen. We willen tot gedragen afspraken
komen rond smartphonegebruik in de eerste graad.

Inschrijven voor de
avondstudie
De inschrijving kan enkel met de (half-)
trimestervakantie gewijzigd worden.
Elke avond, behalve op woensdag en vrijdag, is er
studiegelegenheid tot 17.00 u. of 18.00 u. voor de
1ste en 2de graad. Bij afwezigheid moet het leerlingensecretariaat vooraf met een briefje of mailtje
van de ouders op de hoogte worden gebracht.
Op de vooravond van een lesvrije dag of van een
lesvrije schoolactiviteit wordt geen studie voorzien,
tenzij op uitdrukkelijke schriftelijke vraag van leerlingen of ouders

We nodigen u vriendelijk uit op ons

De leerlingen van de derde graad brengen:

36ste mosselfeest

MISDAAD en STRAF

Op vrijdag 19, zaterdag 20 januari om 19 uur
en op zondag 21 januari om 12 uur.

Vrijdag 2 februari
Inschrijven kan tot 14 januari 2018.

20.00 uur



Via: mosselfeest.donboscokortrijk.be

OC Aalbeke



Via: 056 26 50 54 vanaf 8 januari.

Na de online inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met alle gegevens voor een correcte betaling
(controleer ook de spam-map).
Let wel: de inschrijving is enkelgeldig bij betaling vóór 17
januari. Na deze datum worden de niet-betaalde plaatsen
terug vrijgegeven voor eventuele reserveplaatsen.

Regie:



Lieven Muylle



Matthijs Roets



Bram Van Beneden

