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1. DOORLICHTING op school
In de week van 13 januari was de onderwijsinspectie op school om te controleren of de school goed
werkt.
We zijn blij te kunnen melden dat we een goed rapport kregen. Dit betekent dat we nu een mooi beeld
hebben van onze sterke punten en weten we welke werkpunten en groeikansen we nog hebben.
Ook de gebouwen zijn gecontroleerd en veilig bevonden.
Uiteraard was het hele team gelukkig na een spannende week!

2. LEESPLEZIER
Wist je dat........
- het begin februari poëzieweek is met als thema 'De toekomst is nu'?
- we met de boekenjuffen een avond voor ouders verzorgen over leesplezier thuis? (11 maart)
- ons boekenkraam in de G. Davidstraat 57 elke maand een thema heeft?
- de hersenen van kinderen aan wie vaak wordt voorgelezen, meer worden geprikkeld dan door
schermen?
- de kinderen van Pim Pam Poen op leesdate gaan met een boek?
- de kinderen van het tweede leerjaar van Pim Pam Poen in de ban zijn van 'De Dievenschool'?
- het thema van de jeugdboekenmaand in maart 'Wat doet kunst' is?

3. INSCHRIJVINGEN
1 februari, belangrijke teldag – Volgende instapmomenten nieuwe peuters
1 februari is de teldag in het onderwijs. Dit betekent dat het aantal ingeschreven kleuters en
leerlingen van die dag bepaalt hoeveel klassen we volgend jaar kunnen inrichten.
Een hele belangrijke dag dus! Hierbij een oproep:
Indien uw kindje dit schooljaar nog 2,5 jaar wordt en het is nog niet ingeschreven, vragen
we u vriendelijk dit nog deze maand te willen doen. (inschrijving op secretariaat duurt max. 10 min.)
Na inschrijving is een peuter uiteraard nog niet verplicht onmiddellijk naar school te komen. Dit kan
op het moment als u dit wenst. Concreet kan een ingeschreven kind vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6
maanden instappen op een van volgende instapmomenten:
- Maandag 3 februari 2020
- Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie)
- Maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie)
- Maandag 25 mei 2020 (na het verlengd weekend van Hemelvaart)
Inschrijvingen voor volgend schooljaar
De inschrijvingen voor volgend schooljaar 2020-2021 starten pas na de paasvakantie.
Er is infodag op zaterdag 25 april 2020 van 9.30 tot 12.00 uur.
Met dank voor het vertrouwen !
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4. DIKKE TRUIENDAG : dinsdag 11 februari 2020

Op dinsdag 11 februari neemt de school opnieuw deel aan de dikke truiendag. Die dag trekken we
een extra dikke trui aan…
Dikketruiendag is een jaarlijkse, symbolische actie. Het thema van Dikketruiendag 2020 is ‘meer
biodiversiteit helpt het klimaat'. Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan spreken we van een
(groot) verlies aan biodiversiteit. Daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat in de kijker
te zetten, zijn een aantal acties op school gepland.

5. INFOAVOND IN PIM PAM POEN op woe 12 februari om 19 u
Op woensdag 12 februari om 19 uur worden alle ouders uitgenodigd in Pim Pam Poen. We willen u
het ‘PLAN PIM PAM POEN’ voorstellen. We tonen u de plannen van onze grote verbouwing en
stellen u op basis van het vernieuwde schoolgebouw onze toekomstplannen voor.
Iedereen van harte welkom !

6. GROOTOUDERSFEEST 19 en 20 maart
We vieren de lente met de grootouders op donderdagnamiddag 19 en vrijdagvoormiddag 20
maart.
Uitnodiging volgt…

7. SOCIAAL PROJECT: AUKAS
Als school hebben we de traditie om ons om de 2 jaar in te zetten
voor een sociaal project. Deze keer werden we geïnspireerd door juf
Dorcas en kozen we voor een mooi project in Cambodja: AUKAS
‘Aukas is een Belgische vzw die focust op onderwijs in Cambodja.
Aukas is het Khmer woord voor KANSEN en dat is wat deze organisatie
wil bieden aan gemotiveerde kinderen!’
Van 19 tot 27 maart 2020 organiseren we activiteiten voor alle
kinderen en laten we hen kennismaken met het land en de cultuur…
U krijgt later nog meer info hierover.
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8. NIEUWS OUDERRAAD
Er staan nog enkele activiteiten van de ouderraad op het programma :
- MA 10 februari om 19u30: Eetzaal GD 6 : IEDEREEN WELKOM !
Vergadering verkeersouders
Op de agenda: . project verkeersambassadeurs,
. heraanleg Leopold I-laan en Karel De Stoutelaan,
. mogelijkheden fietsstalling, gemachtigd opzichters.
- in februari: Vergadering leesouders : Eetzaal GD6
Voorbereiding voorleesmaand maart.
Laat gerust weten als je wil meewerken aan dit project
ouderraad@basisschoolchristuskoning.be
- VR 6 maart om 20u: Quiz * In College Magdalenastraat 30

Er zijn nog maar 10 plaatsen beschikbaar.
Snel inschrijven is dus de boodschap.
Meer info op: http://bit.ly/kriskoningkwist2020
- 11 maart om 19u45: Voordracht door de boekenjuffen.
“Hoe kan je als ouder inzetten op leesplezier thuis?”
(De eerder geplande datum van 6 februari vervalt) Meer info volgt.
- 20 april: Vergadering ouderraad
- 9 juni: Vergadering ouderraad

9. INFO 2de TRIMESTER
Turnen en zwemmen
Vanaf maandag 2 maart (=na de Krokusvakantie) wordt de turn- en zwemregeling voor sommige
klassen in de lagere school aangepast :
- Het 1ste en 2de leerjaar gaan zwemmen op donderdagnamiddag.
- Het 3de en 4de leerjaar gaan zwemmen op vrijdagvoormiddag.
Oudercontacten
In de week van 30 maart is er selectief oudercontact voor leerlingen van de lagere school op
uitnodiging van de leerkracht.

10. KIDS RUN EN DWARS DOOR BRUGGE: loop je mee ?
Op dinsdag 11 februari 2020 starten we opnieuw met de naschoolse sportactiviteit 'kids Run' voor
de leerlingen vanaf het derde leerjaar. Mail of brief wordt binnenkort meegegeven.
- Wekelijks op dinsdag van 16.20 uur tot 17.10 uur. prijs voor 10 trainingen: 25 euro
- Deze activiteit is er voor iedereen die graag loopt (3de en 4de leerjaar)
Dit is meteen de voorbereiding op de Kids Run van Dwars door Brugge op zondag 10 mei 2020.
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11. OVERZICHT BELANGRIJKE DATA
Datum
MA 03/02/2020
MA 10/02/2020 * 19:30u

Voor wie
Nieuwe peuters
OUDERS

Wat
Instapmoment en belangrijke teldag
Vergadering ouderraad: verkeer

Eetzaal G. Davidstraat 6

DI 11/02/2020
ZA 22/02 t.e.m. ZO 01/03/2020
MA 02/03/2020
VR 06/03/2020 * 20:00u

Alle ouders welkom

Alle klassen
Iedereen
Nieuwe peuters
OUDERS

Dikke truiendag
Krokusvakantie
Instapmoment
QUIZ OUDERRAAD

WOE 11/03/2020 * 19:45u

OUDERS

ZA 04/04 t.e.m. ZO 19/04/2020
MA 20/04/2020
MA 20/04/2020 * 20:00u
VR 01/05/2020
WOE 20/05/2020
DO 21/05 t.e.m. ZO 24/05/2020
ZO 31/05/2020 * 10u30
MA 01/06/2020
MA 06/06/2020
DI 09/06/2020 * 20:00u
DI 30/06/2020

Iedereen
Nieuwe peuters
OUDERS
Iedereen
Iedereen
Iedereen
6de leerjaar
Iedereen
1ste leerjaar
OUDERS
Iedereen

Voordracht door boekenjuffen rond
leesplezier
Paasvakantie
Instapmoment
Vergadering ouderraad
Vrije dag – Feest van de arbeid
Vrije dag – pedagogische studiedag
Hemelvaartvakantie
Vormselviering kerk Christus-Koning
Vrije dag – Pinkstermaandag
1ste communie
Vergadering ouderraad
Laatste schooldag tot 11:45u

Eetzaal College * Magdalenastraat 30

12. VOORUITBLIK
Start zomervakantie
De zomervakantie start op dinsdag 30 juni 2020 om 11.45u (opvang tot 12.30u).
(er is dus enkel 's morgens school en in de namiddag is er geen opvang!)
Zomeropvang Petteflet
In de zomer biedt Petteflet bijna 6 weken lang zomeractiviteiten op onze school.
Petteflet is open: van 1 tot 17 juli en van 7 tot 25 aug 2020.
De activiteiten worden ingericht in De Wimpel, G. Davidstraat 6.
Tijdig inschrijven is belangrijk want het aantal plaatsen is beperkt.
De mail om in te schrijven wordt binnenkort verspreid.
Taalkamp Amuse (lagere school) REEDS VOLZET !
De eerste week van de zomervakantie wordt er traditioneel een taalkamp Frans hier op school
georganiseerd. Verschillende leerkrachten verwelkomen een 150 tal leerlingen van het 1ste tot het
6de leerjaar voor een week vol Franse fun.
- Waar : in G. Davidstraat 57
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- Wanneer : MA 06/07 t.e.m. VR 10/07/2020
- Info : via www.taalkampamuse.be of meester Ruben info@taalkampamuse.be

Basisschool St.- Lodewijkscollege Christus-Koning * G. Davidstraat 6 & 57 *
8000 Brugge

Belangrijke data en vrije dagen volgend schooljaar 2020-21

Datum
VR 28/08/2020 * 17u tot 19u
DI 01/09/2020
VR 02/10/2020
MA 05/10/2020
ZA 31/10 t.e.m. ZO 08/11/2020
MA 09/11/2020
WOE 11/11/2020
ZA 19/12 t.e.m. ZO 02/01/2021
MA 04/01/2021
MA 01/02/2021
ZA 13/02 t.e.m. ZO 21/02/2021
MA 22/02/2021
ZA 03/04 t.e.m. ZO 18/04/2021
MA 19/04/2021
WOE 12/05/2021
DO 13/05 t.e.m. ZO 16/05/2021
MA 17/05/2021
ZO 23/05/2021 * 10u30
MA 24/05/2021
DI 25/05/2021
WOE 30/06/2021

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Nieuwe peuters
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
6de leerjaar
Iedereen
Iedereen
Iedereen

Wat
Kennismaking met de nieuwe klas
Eerste schooldag
Vrije dag – pedagogische studiedag
Vrije dag – facultatieve vrije dag
Herfstvakantie
Instapmoment nieuwe peuters
Vrije dag – Wapenstilstand
Kerstvakantie
Instapmoment nieuwe peuters
Instapmoment + belangrijke teldag
Krokusvakantie
Instapmoment nieuwe peuters
Paasvakantie
Instapmoment nieuwe peuters
Vrije dag – pedagogische studiedag
Hemelvaartvakantie
Instapmoment nieuwe peuters
Vormselviering kerk Christus-Koning
Vrije dag - Pinkstermaandag
Vrije dag – facultatieve vrije dag
Laatste schooldag tot 11:45u
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