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Met hun stand “de warmste
scrunchies” haalden Finne, Aiko,
Yasmine, Nina en Lieselot tijdens
het oudercontact maar liefst
€350,00 op. De centen gaan naar
vzw Dierengeluk uit Menen. Die
vereniging vangt verlaten poesjes
en fretjes op!

De toetsen zijn voorbij en de vakantie wenkt. We hopen dat alle
kinderen, samen met hun ouders, een fijn gevoel overhouden aan
hun kerstrapport.
De werken op de speelplaats liepen als een groene draad met ons
mee tijdens het eerste trimester. We danken jullie voor het begrip en het geduld dat jullie sinds 1 september opbrachten om alle
ongemakken te trotseren. En we hebben goed nieuws… Lees
hieronder hoe de hele nabije toekomst eruit ziet!
Aan de speelplaats gebeuren momenteel de laatste werken. De betegeling wordt afgewerkt en het groen
werd aangeplant. Daarnaast werd
ook de aansluiting van de riolering
afgewerkt. We voorzien om de
speelplaats volledig open te stellen
voor gebruik vanaf maandag 13 januari.
Ook de toegang via de Kongoweg zal
vanaf 13 januari open gaan voor fietsers en voetgangers. Dit is natuurlijk
weersafhankelijk. Bij slecht weer
wordt er niet betegeld. We hebben
alle details en mankementen doorgegeven aan de aannemers zodat de
speelplaats veilig en speelklaar is
voor alle kinderen. Op sommige
plekken zal er nog geen toegang zijn
omdat er bijvoorbeeld een speeltoestel geplaatst wordt.

Finne, Aiko, Yasmine, Nina en Lieselot

satie Learning through landscapes
en werden bekomen na de Britse
nationale buitenspeeldag:

Tegen eind februari zouden alle
speeltoestellen geplaatst en goedgekeurd voor dienst moeten zijn.
Zo komt ons bouwproject stilaan ten
einde. De heraanleg van onze speelplaats kadert in een groot verhaal
waarin we het welbevinden van de
kinderen centraal zetten maar ook
het contact met de natuur willen
verhogen en de biodiversiteit willen
verbeteren.
Daarnaast zijn we natuurlijk ook
leerkrachten en leerlingen en is
schoolgaan belangrijk. De volgende
cijfers komen van de Britse organi-

• 87 % van de leerkrachten willen
meer buiten les geven.
• 97 % van de leerkrachten geloven dat buiten spelen tijdens de
schooldag leerlingen helpt om
hun volle potentieel te bereiken.
• 88 % van de leerkrachten zegt
dat hun leerlingen gelukkiger zijn
na een buitenspeelmoment.
• 65 % van de leerlingen krijgen
wereldwijd minder dan 1 uur
buitentijd per dag.
Een kwalitatieve speelomgeving is
dus essentieel om kinderen én leerkrachten blij te maken
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Alle leerlingen van het lager
die tenminste drie veldcrossen
hebben gelopen, kregen van
MOEV (gangmaker voor beweging in het onderwijs) een leuke drinkfles. Die kunnen ze
alvast gebruiken na hun volgende sportactiviteit! Een dikke bravo aan alle winnaars !

De Puzzel
Buitenschoolse kinderopvang De Puzzel staat in voor de opvang van schoolgaande kinderen
tot 12 jaar. Dit aanbod is aanvullend op de opvang die bepaalde scholen zelf aanbieden. Deze
opvang vindt plaats in twee vestigingen: de Condédreef 16a in Kortrijk en de Peperstraat
141b in Heule.
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Het nieuwe Vlaamse decreet “houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten” zorgt ervoor dat we, samen met onderwijs en vrijetijdsactoren,
de manier van werken rond opvang de komende jaren herbekijken. De huidige werking van de buitenschoolse
opvang De Puzzel blijft sowieso onveranderd tot en met het schooljaar 2022-2023.
Bijkomend wordt op de site van het woonzorgcentrum Sint-Jozef en de buitenschoolse kinderopvang in de Condédreef in de loop van 2020 gestart met een volledige nieuwbouw. Naar aanleiding hiervan zullen we na 2023 de
buitenschoolse kindervang De Puzzel op een andere locatie organiseren, indien mogelijk in de scholen zelf. Dit
heeft als voordeel dat kinderen zich niet meer moeten verplaatsen en er meer mogelijkheden ontstaan op vlak
van vrijetijdsaanbod. We bereiden dit voor in samenspraak met de scholen en lokale vrijetijdsaanbieders en conform het decreet.
De opvang zal dus in de toekomst niet langer in de vestiging in de Condédreef plaats vinden, maar er zal sowieso
nog steeds opvang worden georganiseerd met minstens evenveel capaciteit en een even grote kwaliteit. Met deze hervorming streven we samen met de Vlaamse overheid en de scholen naar een versterking van het aanbod
buitenschoolse opvang in Kortrijk.
Bij vragen kan u terecht bij Katrien Verhaeghe, verantwoordelijke kinderopvang:
- via email katrien.verhaeghe@kortrijk.be
- telefonisch op nummer 0473 86 26 30

