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Beste Leerling, 
Beste Ouders, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Kunstacademie bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar. Omdat nog niet iedereen is ingeschreven, sturen 
we deze nieuwsbrief zowel naar het adressenbestand van het voorbije 
schooljaar als naar het (voorlopige) adressenbestand van het nieuwe 
schooljaar. Zo missen we niemand, maar het zou best kunnen dat je 
deze nieuwsbrief 2 keer hebt ontvangen (of ouders van meer kinderen 
misschien nog een paar keer meer, want élk kind ontvangt een 
nieuwsbrief!). Onze excuses voor de overvloed... 
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per schooljaar en houdt je op 
de hoogte van het reilen en zeilen aan de Kunstacademie Poperinge 
(en alle bij-afdelingen van Heuvelland, Vleteren, Lo-Reninge en 
Diksmuide).  
We hopen dat je dit op prijs stelt en zijn alvast blij dat je (opnieuw) 
hebt gekozen om een artistieke opleiding te  kiezen aan onze 
academie. 
 
Wim Chielens 
algemeen directeur 
Kunstacademie Poperinge 
 
 
 



 
WIJ STARTEN OP 1 SEPTEMBER 
 
Sommige leerlingen en ouders vragen het zich wel eens af, maar wij 
volgen heel precies (en het hele jaar door) de kalender van een 
SCHOOLjaar. Dat betekent dat ook onze lessen starten op donderdag 
1 september.  
 
 
 
2 SEPTEMBER: BOEKENKAFTDAG & AFTER WORK 
 
Wij willen het nieuwe schooljaar feestelijk inzetten. Daarom zal de 
jaarlijkse boekenkaftdag van de Bib en CO7 dit jaar in ’t Vroonhof 
(van 15u30 tot 17u). Wie normaal beeldles heeft in ’t Vroonhof, volgt 
de boekenkaftdag.  
Vanaf 17u30 kan je dan terecht in onze hoofdschool in de Oostlaan, 
ook om boeken te laten kaften maar ook gewoon voor een drankje 
want we willen er een gezellige AFTER WORK van maken, met live 
muziek van Précilia, het jeugdorkest van de Harmonie St.-Cecilia uit 
Poperinge! Tegelijk kan je ook de verschillende ateliers en klassen 
bezoeken en informatie krijgen over al onze lessen.  
 
 
 
SEPTEMBER = PROEFMAAND 
 
In september kunnen nieuwe geïnteresseerden gratis een les komen 
volgen om te ervaren of die kunstdiscipline hun ding is. Ben je zelf al 
leerling, nodig gerust een vriend, familielid, klasgenoot of collega mee! 
 
  
AL INGESCHREVEN? 
 
Ben je al opnieuw ingeschreven voor het volgende schooljaar, prima! 
Deed je dat nog niet, aarzel dan niet te lang, want sommige ateliers 
en klassen lopen vol en dan worden de mogelijkheden om de uren af 
te stemmen op je werk of gezinsleven misschien moeilijk.  
Twijfel je nog welke richting je uit wil, kom dan zeker langs tijdens 
onze AFTER WORK op vrijdag 2 september. Directie en leerkrachten 
zijn aanwezig om je de nodige info te geven! 
 
 



JAARKALENDER 
	
31/08 Zot Zomerslot Diksmuide 
02/09 Boekenkaftdag en After Work Poperinge 
12/09 tot 23/09 Expo 3de graad 
23/10 Café Artistiek 
31/10 tot 06/11 Herfstvakantie 
11/11 Wapenstilstand – vrije dag 
25/11, 17u30 Nocturne 
21/12, 19u00 Winterevenement 
24/12 Les tot ’s middags 
26/12 tot 08/01 Kerstvakantie 
11/02 Dag van de academies ‘PRESENT’ 
12/02 Café Artistiek 
20/02 tot 26/02 Krokusvakantie 
03/04 tot 16/04 Paasvakantie 
01/05 Dag van de arbeid 
07/05 Café Artistiek 
13/05 Opendeurdag  
03/06 tot 11/06 EINDEXPO 
07/06 Kunstoogst (werktitel Woord- en muziekfestival) 
18/05 tot 21/05 Hemelvaartweekend 
29/05 Pinkstermaandag 
27/06 Proclamatie 
30/06 Pedagogische Studiedag 
 

 
AL EEN ACCOUNT OP MIJNACADEMIE.BE? 
 
Misschien heb je telefonisch of aan de balie of per mail kunnen 
inschrijven, maar om écht deel uit te maken van ons systeem maak je 
best een account bij mijnacademie.be. Dat is een onlineplatform van 
alle academies in Vlaanderen. Je kiest voor Kunstacademie Poperinge 
en dan voor Muziek, Woord & Dans of voor Beeldende Kunst. En dan 
kan je je account aanmaken. Voor alle gezinsleden op hetzelfde adres 
moet je maar één account aanmaken, bij één van de twee academies. 
Het is ook daar dat je later dit schooljaar je evaluatie zal kunnen lezen 
en waar je ook de evaluaties van de voorbije periodes kan herlezen. 
Ga dus snel naar: https://mijnacademie.be/kunstacademiepoperinge 
 
 


