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Buitenspelen in de winter

Inschrijven school

Het is buiten behoorlijk koud en dan hebben we
de neiging om kinderen binnen te houden, lekker
warm. Straks worden ze nog ziek als we buiten
gaan… Maar dat blijkt dus onzin. Sterker nog, het
is juist heel goed voor kinderen om in de winter
buiten te spelen.
Virussen en bacteriën hebben een grotere kans
om je ziek te maken in de wintertijd door ons
minder goed werkende immuunsysteem.
Maar als je veel binnen zit en weinig frisse lucht
krijgt, hebben ze meer kans om hun werk goed te
doen en je ziek te maken. Het is dus belangrijk
om regelmatig de deur uit te gaan. En zet hem
trouwens ook af en toe letterlijk even open om te
luchten en die bacteriën en virussen eruit te
laten.
Volgens experts moeten kinderen zeker een uur
per dag echt bewegen. Echte winteractiviteiten
zoals schaatsen, op de slee glijden, skiën of het
maken van een sneeuwpop, zijn super goed voor
de spieropbouw en conditie, want ze zijn fysiek
zwaarder dan veel spelletjes die buiten worden
gespeeld in andere jaargetijden.
Vitamine D is belangrijk voor kinderen, het zorgt
onder andere voor sterke botten. Vitamine D
halen we nauwelijks uit eten, maar vooral uit
zonlicht. Ook in de winter. Dus koud of niet, in
het zonnetje buitenspelen is altijd een goed idee !

Voor alle kinderen geboren in 2016
Als je kind geboren is in 2016 (ook kinderen
geboren in november of december) moeten
ouders zich aanmelden via een speciale
website. Alle scholen in het kleuter- en lager
onderwijs in Groot-Kortrijk volgen dezelfde
regels voor de inschrijvingen.
Surf naar de site www.naarschoolinkortrijk.be
en meld je aan.
Zit er al een broertje of zusje in de school van
je keuze dan kan je je kind inschrijven tussen
29 januari en 9 februari 2018 tot 16u. Je hoeft
je dan niet apart aan te melden.
Let op! Een aanmelding is nog geen
inschrijving. Na de aanmelding krijg je eind
maart een brief en uitnodiging om je kind
definitief in te schrijven. Dit kan dan tussen 16
april en 9 mei.
Is je kind geboren in 2015 en nog niet
ingeschreven in een school? Je kan je kind toch
nog inschrijven voor dit schooljaar in de loop
van januari 2018. Je neemt in dit geval het best
contact op met Marianne Bogaert :
marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be of op
het nummer 0491 99 60 13.
Als je kind al naar school gaat maar je wilt van
school veranderen dan moet je je aanmelden
via de website. Infomomenten over deze
aanmeldprocedure : ma 22 januari om 14u en
om 19u30 in het dakcafé van het stadhuis.

Wat te doen in de krokusvakantie?


Zoek je nog een leuke activiteit om samen met je kind te doen in de krokusvakantie? Voor de 9de editie van
Krokuskriebels, een initiatief van de Gezinsbond, rollen 101 musea de rode loper uit voor jouw gezin!
Musea zijn ook voor de allerjongsten een inspirerende plek. Tijdens de krokusvakantie richten enkele musea buggytours
in: activiteiten op het tempo van baby’s en peuters met hun ouders.
In West-Vlaanderen zijn er 3 musea die een buggytour organiseren: het bakkerijmuseum in Veurne, Eperon d’Or in
Izegem en Mu-zee-um in Oostende.
Meer informatie en musea in anderen provincies kan je vinden op de website: http://www.krokuskriebels.be
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Wat doen we aan
in de winter?

Een warme
muts, een dikke
trui, wanten,…

Activiteiten en thema’s

Helemaal ZEN
Na de drukte van de feestdagen is het tijd om
weer helemaal tot rust te komen.
We zorgen voor rustige muziek, maken het
rustig in onze knusse zen-huisjes, doen Yogaoefeningen,…
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We maken het stil shht shht
Zo heerlijk stil shht shht
We zeggen het voort shht shht
Zodat iedereen het hoort shht shht

Auricula-nieuws

Onbeperkte solden
De foto’s die u kunt aankopen in de leefgroep van uw kind
kosten vanaf nu € 0,25 !

Respijtdagen
In november kregen alle ouders een brief mee waarop zij
geplande afwezigheden mocht doorgeven voor de periode
januari 2018 tot en met mei 2018.
Als u geen brief hebt ingediend, veronderstellen we dat er geen
extra geplande afwezigheden zijn voor uw kind.
Op de factuur van januari vindt u het nieuwe saldo van de
respijtdagen terug.

Maandag 5 februari start
een student
zorgplekleren en dit tot
en met woensdag 9 mei.
Deze leerling loopt stage
op maandag, dinsdag en
woensdag in de blauwe
groep.
Hassnae’s stage in de
groene groep loopt nog tot
en met 9 februari.
Op maandag 5 februari
start een student
verpleegkunde. Zij zal,
begeleid door Marianne,
ondersteuning bieden in
de verschillende
leefgroepjes.

STAGIAIRES

