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1. NIEUWE DIRECTIE
In de vorige nieuwsbrief werd al bekend dat onze
directeur Kris Koelman op het einde van dit
schooljaar in pensioen gaat. Vanaf september 2022
wordt hij opgevolgd door een duo van directeurs.
Liesbet Bonte en Ruben Vandendriessche nemen de
taak enthousiast over. Zij werken reeds een aantal
jaren als beleidsmedewerker hier op school. De
werking en het team zijn hen bekend.

2. BOEKENNIEUWS
Als boekenschool zijn we heel trots dat we net zoals in het lager, nu ook een heuse kleuterbibliotheek aan
het uitbouwen zijn. In de multimediaklas op zolder kunnen de kleuters snuisteren in prentenboeken,
zoekboeken, weetboeken, … Regelmatig zullen de kinderen samen met hun juf naar de bib trekken om
ondergedompeld te worden in de wereld van verhalen en voorlezen.
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3. EXECUTIEVE FUNCTIES
Vanaf het moment dat je kind wakker wordt tot het gaat slapen, moeten er heel veel taken uitgevoerd
worden, zowel thuis als op school. Van peuter tot tiener in het 6 de leerjaar leer je als kind meer en meer
zelfstandig te worden. Om dit proces van ontwikkeling van zelfsturing nog beter te ondersteunen werken
we als school aan de executieve vaardigheden. Daartoe behoren: plannen, organiseren, controleren,
bijsturen, emoties leren beheersen, volgehouden aandacht, doelgericht werken, … Allemaal erg belangrijke
functies die er ook voor zorgen dat je later beter kan presteren.

4. KLEUTERSPEELPLAATS
Dankzij de acties van onze enthousiaste ouderraad, konden we twee prachtige speeltoestellen op de
kleuterspeelplaats installeren. Heel wat peuters en kleuters kunnen zich nu dagelijks uitleven op de
avonturenmuur en naar hartenlust spelen op de octopus. We willen de ouderraad speciaal bedanken
voor deze prachtige realisatie. Dit was ook niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van jullie, als
ouders.
Alweer een mooie stap richting een prachtige speelplaats voor de Wimpel!
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5. NIEUWS OUDERRAAD
Zoals de meeste fysieke activiteiten wordt onze Kris Koning Kwist ook uitgesteld. Noteer alvast de
nieuwe datum in jullie agenda: vrijdagavond 6 mei.
We zijn een nieuwe werkgroep gestart om extra geld in te zamelen voor de vele klasuitstapjes. Wil je
er nog bij? Mail dan naar ouderraad@basisschoolchristuskoning.be
Op 15 maart organiseren we een Webinar voor ouders rond het thema 'opvoeden'. Je zal hier heel
snel iets over lezen in je mailbox.

6. 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 nu nog te willen doen. (inschrijving op het secretariaat duurt max. 10 min.)
Bij inschrijving moet een peuter uiteraard nog niet 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:
- Dinsdag 1 februari 2022
- Maandag 7 maart 2022 (na de krokusvakantie)
- Dinsdag 19 april 2022 (na de paasvakantie)
- Maandag 16 mei 2022 (na het verlengd weekend van Hemelvaart)

Inschrijvingen voor volgend schooljaar 2022-2023
De inschrijvingen voor volgend schooljaar 2022-2023 starten pas na de
paasvakantie.
Er is infodag op zaterdag 23 april 2022 van 9.30 tot 12.00 uur. We wachten
af of we de formule van de infodag opnieuw moeten aanpassen omwille van
de coronamaatregelen. Bezoek en inschrijving zal in elk geval mogelijk zijn.

23 april 2022
9.30u tot 12u

Meer info via het secretariaat :
info@basisschoolchristuskoning.be of 050/31 16 39
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7. INFO 2de TRIMESTER
TURNEN EN ZWEMMEN
Vanaf maandag 7 maart (=na de Krokusvakantie) wordt de turn- en zwemregeling voor sommige klassen in
de lagere school aangepast :
- Het eerste leerjaar gaat vanaf de krokusvakantie tot het einde van het schooljaar zwemmen op
woensdagochtend.
- Het 2de leerjaar gaat zwemmen op donderdagnamiddag.
- Het 3de leerjaar zwemt op vrijdagvoormiddag.
- Het 4de, 5de en 6de leerjaar hebben dan alle zwembeurten gehad en hebben een uur turnles extra.

OUDERCONTACTEN
Lagere school:
- Dinsdag 15 maart 2022 vanaf 15 uur: oudercontact 6de leerjaar i.v.m. studiekeuze secundair. Dit zal wellicht
een digitaal oudercontact zijn.
- In de week voor de paasvakantie is er selectief oudercontact voor leerlingen van het 3de kleuter en de
lagere school op uitnodiging van de leerkracht.

8. VERKEER
Op school zijn we bezig met een schoolvervoerplan. We willen enkele
verkeersonveilige situaties in kaart brengen en dit samen met Stad
Brugge oplossen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig om een enquête
in te vullen. Bedankt om dit te willen doen:
https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge
We zetten nog even door tot aan de krokusvakantie met onze fluoactie.
Bedankt aan alle kleuters en leerlingen om steeds in fluo naar school te
komen. Als er nog hesjes van de school thuis liggen, gelieve ze terug
mee te brengen. Bedankt!
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9. BELANGRIJKE DATA tot Pasen
Datum

Voor wie

Wat

DI 01/02/2022
ZA 26/02 t.e.m. ZO 06/03/2022
DI 14/03/2022
ZA 19/03/2022
ZA 02/04 t.e.m. MA 18/04/2022
DI 20/04/2022
ZA 23/04/2022

Nieuwe peuters
Iedereen
Ouders L6
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Nieuwe inschrijvingen

Instapmoment en belangrijke teldag
Krokusvakantie
Oudercontact i.v.m. oriëntering
Schoolfeest afgelast
Paasvakantie
Instapmoment
Infodag

10. VOORUITBLIK ZOMER 2022
START ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie start op donderdag 30 juni 2022.
ZOMEROPVANG PETTEFLET
In de zomer biedt Petteflet zomeractiviteiten op onze school.
Petteflet is open: van 4 juli t.e.m. 15 juli en van 16 t.e.m. 26 aug 2022.
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
De eerste week van de zomervakantie (4-8 juli) wordt er traditioneel een taalkamp Frans op school
georganiseerd. Verschillende leerkrachten verwelkomen een 170 tal leerlingen van het 1ste tot het 6de
leerjaar voor een week vol Franse fun. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in L1-L2.
Inschrijven kan enkel via de website! www.taalkampamuse.be
E-mail: info@taalkampamuse.be
KLEUTERKAMP JIEHAA
In de week van 11 t.e.m. 15 juli organiseert Jiehaa een kleuterkamp op onze school.
De kleuters gaan er onder begeleiding van de leerkrachten aan de slag met de verschillende
bewegingsvaardigheden van het Multimove-programma. De oudste kleuters werken ook met echt
sportmateriaal. De sportactiviteiten worden afgewisseld met spel-, crea- en dansactiviteiten.
Alle plaatsen zijn hiervoor volzet. www.jiehaa.be
- Voor kleuters vanaf 2,5 jaar
- In de Gerard Davidstraat 57
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