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Dag van de wetenschap 
Tijdens de dag van de wetenschap op zondag 27 november van 10 tot 13 uur staan er overal 
in Vlaanderen wetenschappelijke activiteiten  in de kijker: van biologie en chemie over 
aardrijkskunde en geschiedenis tot kunst, cultuur en milieu. 
Ook in Kortrijk kunnen we genieten van een 
wetenschapsprogramma voor jong én oud.  
Aan de KU Leuven Kulak kunnen we van alles 
ontdekken, actief wetenschap beleven en 
vragen stellen aan onze wetenschappers.  
Er zijn heel wat boeiende demonstraties en 
interessante workshops.  
Zo we oude teksten leren ontcijferen, 
ontdekken we wat liefde en superhelden met 
economie gemeen hebben, of worden we zelfs 
onderzoeker voor één dag. Of breng je liever 
een bezoekje aan de laboratoria?  
De onderzoekers nemen jullie met veel plezier 
op sleeptouw!  
Kortom, voor elk wat wils! 

Voorwoord 
Dag lezer 
Je hebt alweer een eivolle schoolkrant in handen 
waaraan enkele strookjes zijn toegevoegd. Het zou 
fijn zijn, als je meteen werk maakt van die strookjes 
en deze passend invult (indien niet van toepassing of 
geen interesse graag doorstrepen en maandag terug meegeven zodat de juf of meester niet 
moet zitten wachten op een eventueel antwoord). Voor jouw gezin gaat dat om enkele 
strookjes, voor de leerkrachten om vele tientallen… 
P.S. Zondag begint de advent… Elke tweede zondag in december wordt ‘Wereldlichtjesdag’ 
gehouden. In 2022 is dat op zondag 11 december. Op deze dag, om 19 uur ‘s avonds, steken 
mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, 
overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind 
verloren hebben, en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. 

Veel leesplezier, de redactie 



Lezen, lezen, lezen... 
Tijdens de maand november werd er heel wat gelezen op Kinderland. Niet alleen door de 
leerlingen, de juffen en de meesters maar ook door de grootouders. Oma’s, opa’s, mamies, 
papies, omi’s of opi’s... ze kwamen met velen voorlezen in de klas van hun kleinkind! Dit was 
zowel voor hen als voor de kleuters een superleuke activiteit! Alvast dank aan allen die 
hieraan meegewerkt hebben! Hieronder enkele sfeerbeelden! 



En nog meer (voor)lezen... 
Ook de leerlingen zelf van het 3de tot en met het 6de leerjaar bezochten een lagere klas om 
voor te lezen! Hieronder een kort verslagje van 3 meisjes die in hun pen kropen… 
Hallo iedereen, 
Wij hebben het boek ‘drakensnot’ voorgelezen in L1c. Wij hebben dat gedaan in de plaats van 
kwartierlezen. De leerlingen van het 1ste leerjaar waren enthousiast en ze vonden het leuk 
dat we er een toneeltje bij gemaakt hebben. Wij willen dit zeker vaker doen! 
Groetjes, 

Camille, Liz en Noha uit L5c 

Goed om weten… 
 Op vrijdag 2 december krijgen we hoog bezoek op Kinderland. De 

leerlingen van 4, 5 en 6 krijgen die dag een heerlijk Sintontbijt. Dus die 
ochtend mogen de leerlingen met een minder gevulde maag naar school 
komen… 

 Samen met deze krant ontvangen jullie ook een strook met betrekking 
tot het oudercontact voor de ouders van alle leerlingen (zowel kleuter 
en lager) dat plaatsvindt op woensdagnamiddag en –avond 21 
december. Mogen we jullie aandringen om deze strook maandag reeds 
terug mee te geven zodat de meesters en juffen kunnen beginnen 
puzzelen? 

 Jullie vinden ook een strookje in verband met de maaltijden en/of studie voor het  
 2de trimester van dit schooljaar. Graag invullen en terug meegeven naar school. 



Inschrijvingen schooljaar 2023-2024 
Broertjes en zusjes én kinderen van personeel (geboren in 2021) kunnen onmiddellijk worden 
ingeschreven in de voorrangsperiode van maandag 23 januari t.e.m. vrijdag 10 februari 
2023. Willen de ouders van alle oudsten het strookje bij deze sprokkel invullen en terug 
meegeven?   
 

Gelieve een afspraak te maken voor de effectieve inschrijving binnen bovenstaande periode 
via het secretariaat op het nummer 056/20.10.64 of via secretariaat@kinderlandweb.be 
 

Alle andere kinderen (alle geboortejaren) die ingeschreven willen worden, moeten digitaal 
aanmelden in de periode van dinsdag 28 februari tot en met dinsdag 21 maart 2023 via de 
website www.naarschoolinkortrijk.be.  
 

Hebt u uw zoon/dochter aangemeld via de website, dan ontvangt u in april 2023 een 
uitnodiging (ticket) om uw kind in te schrijven in de toegewezen school.  
 

Meer info hierover? Neem contact op met het secretariaat van Kinderland.  
 

Op de achterkant van het inschrijvingsstrookje kan u het bovenstaande in een schema 
terugvinden. Deel dit met vrienden die ook hun kinderen willen inschrijven op Kinderland. 

Sintshow 
Wat een starter meteen na de vakantie! Samen gingen we naar de Sintshow in de 
schouwburg te Kortrijk.  
Het was een enorm mooi verhaal met een indrukwekkend decor. De leerlingen waren alvast 
onder de indruk van de grote zaal, de leuke stoelen, het acteertalent en het adembenemende 
verhaal.          De juffen van het tweede 

Wereldbeker voetbal 
Naar aanleiding van de voetbalwedstrijd van onze ‘Rode Duivels’ op 
donderdag 1 december doen we een warme oproep bij al onze 
leerlingen en personeelsleden om die dag in de Belgische driekleur 
naar school te komen!  
Jullie supporteren toch ook mee voor onze Rode Duivels?  



Nieuwjaarsbrieven 
Veel mensen beginnen nu reeds met de voorzichtige voorbereiding van de 
eindejaarsfeesten…  
Naar aloude traditie schrijven we in de lagere klassen in de maand december                   
nieuwjaarsbrieven.  
Deze brieven kunnen op school gekocht worden aan de prijs van € 0,85 (= 85 cent) per brief. 
Indien je wenst dat jouw kind één of meerdere nieuwjaarsbrieven schrijft, dan kan je dit 
aanduiden op bijgevoegd strookje. Om alle vergissingen te vermijden, vragen we jullie om 
eveneens te noteren voor wie de nieuwjaarsbrieven bestemd zijn.  
Betalen van de nieuwjaarsbrieven gebeurt via de schoolrekening. 
Belangrijk:  
1. De kleuters maken hun nieuwjaarsbrief zelf en dienen er dus GEEN aan te kopen.  
2. De leerlingen van het lager schrijven maximum 3 nieuwjaarsbrieven op school. Bestel je er 
meer dan 3, dan wordt er gevraagd om deze thuis (over) te schrijven. 
3. De zesdeklassers trakteren hun ouders alvast op één (gratis) zelfgemaakte nieuwjaarsbrief, 
die je dus niet op het strookje dient te vermelden!  

Speel– en leerboeken  
Samen met deze schoolkrant ontvang je ook een strook met betrekking tot de (eventuele) 
bestelling van speel– en leerboeken, beter gekend onder de naam kerstboeken. Deze 
educatieve boeken zijn een passend cadeautje voor onder de 
kerstboom en dit aan een zachte prijs.  
Let wel: het aanbod is vrijblijvend en kan desgewenst al ten dele 
ingekeken worden via  
http://www.uitgeverijaverbode.be/th_wintervakantieboeken 
of scan snel de QR-code hiernaast: 
 
Omdat we deze boeken nog moeten kunnen bestellen  
(en de uitgeverij ze ook nog moet kunnen drukken) vragen we 
het strookje terug binnen ten laatste op  
maandag 5 december 2022.  
Niet vergeten dus als je er gebruik wil van maken! Bestellingen die nadien binnenkomen, 
kunnen NIET meer via de school besteld worden.  
De bestelde kerstboeken worden verrekend via de eerstvolgende schoolrekening. 

Over proefwerken gesproken... 
In de week van 12 tot en met 16 december maken de leerlingen van het eerste tot en met het 
zesde leerjaar de kerstproefwerken. Elke dag staat er wel ‘iets’ op hun programma, dat de 
avond voordien even opgefrist kan worden door te kijken in de werkboeken, door een 
oefening te maken op Bingel, door een mondelinge opvraging van mama of papa…, al zou de 
meeste leerstof verworven moeten zijn tijdens de lessen zelf!  
@ ouders: Vang jullie zoon/dochter extra op, zeker als ze eens thuiskomen met een minder 
goed gevoel, zorg voor voldoende rust en wat ontspanning én wat gezonde           
tussendoortjes.  



Sobermaal: 

De laatste dag voor de herfstvakantie organiseerden wij op Kinderland een geslaagd sober 
maal!  
We mochten voor één keer eten in de klas, dat was leuk. We kregen heerlijk Turks brood en 
verrukkelijke pompoensoep. De juffen waren heel blij hoe dankbaar we waren voor alles wat 
we kregen.  
Nadien genoten we van een prachtige herfstwandeling door onze eigen schoolomgeving. 

De juffen van het tweede  
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UITVERKOOP TOONZAALKEUKENS: 
 

VRIJBLIJVEND WELKOM VOOR INFO! 

toonzaal: 
Torkonjestraat 15 
8510 MARKE 

nieuwe toonzaal (begin 2023): 
Torkonjestraat 19 
8510 MARKE 

maandag - vrijdag: 10u-12u  13.30u-17.30u  
zaterdag:   op afspraak  

Volg ons op  
 



Inschrijven broertjes en zusjes geboren in 2021 
  
Wij, ouders van ………………………………………..………………………………… uit klas ……  
  
O  wensen ons kindje (geboren in 2021) in te schrijven op Kinderland voor het  

schooljaar 2023-2024. (Schrijf uw kindje nu in, ook al start het pas op 1 september 2024). 
De effectieve inschrijving moet gebeuren tussen maandag 23 januari en vrijdag 10 
februari 2023.  

 
Na deze periode vervalt de voorrang voor uw kindje. 

 
O hebben geen broertjes of zusjes geboren in 2021 
    
 
 

Handtekening ouder(s),  
 

De ouders van alle oudsten op Kinderland vullen dit strookje in! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-momenten nieuwe leerlingen: 
 donderdag 9 februari 2023 om 19u30 
 dinsdag 14 maart 2023 om 19u30 
 
Graag uw aanwezigheid bevestigen via 
secretariaat@kinderlandweb.be 

Inschrijvingen NIEUWE leerlingen  
op onze school 2023-2024 

Ouders ontvangen een 
uitnodiging vanuit LOP-Kortrijk 
om hun kind in te schrijven in 

de school die werd 
toegewezen.  

Meld je digitaal aan van  
28/02 tot en met 21/03 via  
www.naarschoolinkortrijk.be 

Ook alle andere kinderen 
melden aan in die periode. 

Zet ‘Basisschool Kinderland’ op 
de eerste plaats, tweede keuze 

op de tweede plaats… 

De ouders contacteren de 
school die hen werd 

toegewezen en kunnen hun 
kind inschrijven met het 

toewijzingsbericht  

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen de school 
bezoeken op verschillende data (zie onder) 

Heb je een broertje of zusje op Kinderland? 
Of werkt je mama of papa op Kinderland? 

En ben je geboren in 2021? 

ja nee 

Neem contact op met het         
secretariaat op Kinderland en   

je kan inschrijven  
Van 23/01/2023 tot 10/02/2023 

 
Je hebt altijd plaats!  

   Bel: 056/20 10 64    



Bestelstrook speel– en leerboeken 
 

Naam leerling: ………………………………………………………………… Klas/groep: …………… 
 

 
 

Handtekening ouders 
----------------------------------------------------------------------——--- 

Bestelstrook nieuwjaarsbrieven 
Alleen voor kinderen uit de lagere school 
 

Naam leerling: ………………………………………………………………… Klas: …………… 
 

wenst …….…. nieuwjaarsbrieven te schrijven aan 85 cent per brief  
(bedrag komt op schoolrekening) 
 

voor: ……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
Handtekening ouders 

Alle strookjes terug indienen ten laatste op maandag 5 december 2022 

Doelgroep Speel– en leerboeken 
  

Kostprijs Aantal 

2,5-4 jaar Doremini ‘Winter in het dierenbos’ €7,95   
  

2,5-4 jaar Doremini ’Winter in het dierenbos’ +  
Beestig schrijven en tellen 

€15,90   

4-6 jaar Doremi ’Sneeuwpret met de Smurfen’ €7,95   
  

4-6 jaar Doremi ‘Sneeuwpret met de Smurfen’ + 
De magie van schrijven, lezen en tellen’ 

€15,90   

6-8 jaar Zonnekind ’Smurfenwinterland’ €7,95 
  

  

6-8 jaar Zonnekind ‘Smurfenwinterland’ + 
iedereen tekenaar 

€15,90   

8-10 jaar Zonnestraal ‘Wintermysteries’ €7,95   
  

8-10 jaar Zonnestraal ’Wintermysteries’ + Coole 
breinbrekers 

€15,90   

10-12 jaar Zonneland ‘Wintermysteries’ €7,95   
  

10-12 jaar Zonneland ’Wintermysteries’ + Coole 
breinbrekers 

€15,90   



Inlichtingenblad 2de trimester 2022-2023 
kleuters / 1ste en 2de leerjaar 
 
 
 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………….  Klas: ……….. 
 
MAALTIJDEN OP SCHOOL   indienen op maandag 5 december 2022 
 
O Mijn kind eet NIET op school. 
 
O Mijn kind eet een warme maaltijd op school. (d.w.z. elke dag van de week, 

uitgezonderd op woensdag.) De warme maaltijd kan enkel gekozen worden indien je 
kind iedere middag op school blijft. 

 
O Mijn kind eet boterhammen op school. (aankruisen welke dagen) 
  

 
 
Opmerking: 
ENKEL BIJ ZIEKTE WORDEN DE BESTELDE MAALTIJDEN TERUGBETAALD. 

 
Handtekening, 

 
 
 

Strookje terug indienen ten laatste op maandag 5 december 2022 

  maandag 
  dinsdag 
  donderdag 
  vrijdag 



 

Inlichtingenblad 2de trimester 2022-2023 
LAGER L3 tot en met L6 (enkel externen)  
 

 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………….  Klas: ……….. 
 
MAALTIJDEN OP SCHOOL 
 
O Mijn kind eet NIET op school. 
 
O Mijn kind eet een warme maaltijd op school. (d.w.z. elke dag van de week, 

uitgezonderd op woensdag.) De warme maaltijd kan enkel gekozen worden indien je 
kind iedere middag op school blijft. 

 
O Mijn kind eet boterhammen op school. (aankruisen welke dagen) 
  

 
 
Opmerking: 
ENKEL BIJ ZIEKTE WORDEN DE BESTELDE MAALTIJDEN TERUGBETAALD. 
 
 
 

STUDIE OP SCHOOL (Dit gedeelte moet ingevuld worden vanaf het 3de lj !) 
 
O Mijn kind komt gedurende het tweede trimester NIET naar de studie. 
 
O Mijn kind komt gedurende het tweede trimester WEL naar de studie. (aankruisen 

welke dagen) 
 

 
 

 
 

Handtekening, 
 

 
Strookje terug indienen ten laatste op maandag 5 december 2022 

  maandag 
  dinsdag 
  donderdag 
  vrijdag 

  maandag 
  dinsdag 
  donderdag 


