
VOORWOORD
Als mensen opmerken:
“alweer een jaar voorbij”,
denken wij:
“alweer de helft bijna voorbij”.
Het eerste semester raasde als een gek voorbij.
Geen enkel schooljaar is hetzelfde en dat lees je ook in dit klokje.
Mooie ervaringen en nieuwe initiatieven voor onze leerlingen,
enthousiasme en appreciatie van de onderwijsinspectie bij de 
voorbije doorlichting
stonden in schril contrast met het verlies van onze collega adjunct-
directeur Stefaan Bruwier.

En toch… zo schril is dit contrast nu ook weer niet.
Collega Stefaan toonde tot de laatste dag hoe verknocht hij was 
aan SBS De Brug. Hij genoot van elk initiatief dat onze school 
sterker maakte, waar leerlingen en leerkrachten “nog beter” school 
maakten. Zijn jarenlange inzet maken dat we vandaag met een 
zucht kunnen zeggen : “alweer de helft voorbij” en tegelijk kunnen 
vooruitkijken naar de volgende helft van dit schooljaar.

Als hommage aan onze collega is er dit klokje : bol van activiteiten 
de voorbije helft. Het was een stille droom van Stefaan dat ook 
de volgende klokjes verder gevuld worden met enthousiasme en 
initiatieven die onze leerlingen ten goede komen.

Aan ons om zo’n droom, straks ook in 2019 verder waar te maken.
Alweer een jaar voorbij, maar nu vooruitkijkend naar wat komt.

Namens het team de allermooiste dromen voor 
de toekomst.

Koen Dierynck
Directeur

DANK JE WEL Stefaan

Op 26 oktober verloor onze collega adjunct-directeur Stefaan Bruwier de strijd tegen zijn ziekte. 

Oud-leerlingen zullen Stefaan herinneren als een gedreven leerkracht in het vijfde leerjaar. Van voor-
bereiding tot opvolging: Stefaan liet niets aan het toeval over. Ondertussen engageerde Stefaan zich 
binnen het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) waar hij zich ten volle engageerde en opkwam 
voor de rechten van elk personeelslid en de kwaliteit van ons onderwijs.  

Engagement en inzet waren voor Stefaan heilig. Toen hem enkele jaren geleden gevraagd werd om 
verantwoordelijkheid te dragen als beleidsondersteuner, nam hij die taak ook weer even consequent 
op zich. Directie en collega’s konden volledig vertrouwen op heel wat ondersteuning. Binnen de nieuwe 
organisatievorm van ons Stedelijk Basisonderwijs was het dan ook meer dan evident dat Stefaan voor 
onze school vanaf september volwaardig adjunct-directeur werd. Ondanks zijn dagdagelijkse strijd 
kwam Stefaan in september nog dagelijks naar school. Hij zou de school niet loslaten….Zijn ziekte besliste het evenwel anders. 

Ons team blijft verloren achter, maar kijkt met diep respect terug op de inzet van Stefaan. Dit respect willen we ook blijvend tonen aan familie en 
vrienden van Stefaan. De herinneringen aan Stefaan nemen we blijvend mee naar de toekomst. Dank je wel Stefaan!

Jaar na jaar, klas na klas…. als 
tetrisblokjes past alles in elkaar. 
Zoveel mensen maakten en 
maken samen onze school. 
De Brug… waar ieder kind zijn 
toekomst straks wel vindt…

Deze gedachte vind je voortaan 
in XL-formaat op onze gevel aan 
de Brugsesteenweg. Trots op het 
verleden, trots op onze toekomst!

Was jij leerling van onze school? 
Kom en misschien ontdek je 
jezelf op een klasfoto van wel-
eer…



EEN SCHOOL DOORGELICHT

Na enkele jaren proefdraaien startte de onderwijsinspectie in september een nieuwe manier van scholen doorlichten. En jawel… eind septem-
ber rinkelde de telefoon : “Meneer de directeur, binnen enkele weken komen we uw school SBS De Brug doorlichten”…

De school werd halfweg oktober geïnspecteerd op volgende domeinen : visie en beleid, het kleuteronderwijs, taal in het lager, wiskunde in het 
lager, zorg op school, bewoonbaarheid-veiligheid en hygiëne.

Een week lang werden directie en leerkrachten in ware Sherlock Holmesstijl bevraagd, bevraagd en nog eens bevraagd. Lessen werden mee-
gevolgd. Er werd gespit en gegraven. Meer nog : ook leerlingen en ouders werden die week stevig aan de tand gevoeld.

Elk item werd telkens in een vijftal rubrieken beoordeeld en in een lijvig verslag gegoten dat het uiteindelijke resultaat werd van deze doorlicht-
ing. 

Het volledige verslag verschijnt de komende maanden zeker online op de site van de onderwijsinspectie, maar kan steeds op vraag nagelezen 
worden op school.

Toch al een beetje benieuwd naar dit rapport van de school? Welnu, op elk item scoorde SBS De Brug ontzettend goed. Meerdere rubrieken 
kregen van de onderwijsinspectie zelfs het label “dit overstijgt de verwachtingen”. 

Voor de school is dit alvast een ferme opsteker. We zitten meer dan goed met ons beleid, onze zorg. Onze leerkrachten gaan bewust en gedif-
ferentieerd om met de leerstof en leeractiviteiten. Onze leerlingen krijgen elke dag kwaliteitsvol onderwijs. 

“Ja, maar mijn kind dit en mijn kind dat”…. Inderdaad, elke dag anders en alle kinderen anders. En ouders die hier en daar een andere of eigen 
mening hebben…. Dit maakt dat het mooie doorlichtingsverslag ons niet mag verblinden, maar eerder een steun mag betekenen voor hoe we 
opnieuw dag na dag, met inzet en zorg, verder gaan met elk kind. En zo blijft de uitdaging.

SBS DE BRUG NETWERKT
“leer mij de wereld, leer mij leven, leer het mij…” Het is de kern van ons schoollied. SBS De Brug….is een deeltje van de wereld rondom de school. 
De voorbije schooljaren werd een netwerk van samenwerking uitgewerkt en ook dit jaar zoekt de school naar interessante samenwerkingen 
met diverse partners. Voor de school en de leerlingen onmiskenbaar verrijkende ervaringen!

LEREN NETWERK STEM

Vanaf januari starten twee leerkrachten uit het lager een 
netwerk rond STEMonderwijs (STEM is een internationaal 
letterwoord Science-Technology-engeneering-mathematics 
en heeft de bedoeling om de interesse in wetenschappen, 
wiskunde en techniek te stimuleren via een onderzoekende 
houding) Bedoeling is om een goed inzicht te krijgen in de 
STEMprincipes en op school deze expertise als STEMcoach 
verder door te geven aan de collega’s. Dit project loopt in 
samenwerking met enkele andere Roeselaarse scholen, 
VIVES en ARhus.

PROJECT SIREE

Binnenkort start het project SIREE op school. SIREE is 
een internationaal project waar partners uit Frankrijk, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België aan 
deelnemen. Niet schrikken, maar SIREE staat voor “SOCIAL 
INTEGRATION OF REFUGEES THROUGH EDUCATION 
AND SELF EMPLOYMENT”. 

Met dit project wil de school de betrokkenheid op school 
verhogen door de uitbouw van leergemeenschap tussen 
ouders, leerlingen en leerkrachten en streven naar een 
betere integratie. De school wordt hierin begeleid door 
kenniscentrum ARhus en hogeschool VIVES.

OP STAP NA SCHOOL

Samen met twee basisscholen, de steun van Stad Roeselare, 
vzw ARKTOS en vzw OPSTAP zoekt SBS De Brug mee naar 
zinvolle vrijetijdsbesteding in onze brede schoolomgeving. 
Woensdagnamiddagen met activiteiten is een proeven voor 
kinderen van een breed aanbod activiteiten. In de hoop dat 
proeven leidt tot lekker smaken…

PROBEER EENS EEN BOEK

Al enkele jaren werkt de school samen met kenniscentrum 
ARhus. De school helpt mee aan de realisatie van 

boekenkoffers voor ARhus.



LEGE BROODDOZEN IN RUIL VOOR VOLLE BROODDOZEN

SBS De Brug engageerde zich deze laatste weken ook voor een andere project van de Warmste Week. Heel wat brooddozen blijven op school 
rondslingeren en worden niet meer opgehaald. Alle brooddozen werden dus op 2dehands.be geplaatst. Een ophaaldienst komt de brooddozen 
dan ophalen en reinigen. Nadien zullen 3 chefkoks (Wim Balieu, Dominique Persoone en Jeroen 
de Pauw) alle brooddozen met lekkers vullen en op allerlei evenementen verkopen met een 
Foodtruck. De opbrengst gaat integraal naar het Kinderarmoedfonds.

DE WARMSTE WEEK HOUDT OOK SBS DEE BRUG WARM
Met het einde van het jaar in zicht nadert ook de warmste week. Heel Vlaanderen zoekt mede-
mens en goede doelen op en geeft het beste van zichzelf. En dan kan ook onze school niet 
achterbljiven. Wij lanceerden onze WARME WILLEM, die de voorbije weken regelmatig opdook 
om onze leerlingen te informeren en te enthousiasmeren.

DOPJES VOOR EEN BLINDEGELEIDEHOND

Eind september stapten onze jongens en meisjes uit het lager ten voordele van “vzw Vrienden 
van de blinden”. Deze organisatie zorgt voor de opleiding van blindegeleidehonden. Dergelijke 
opleiding duurt twee jaar en kost per dier 25000 euro. Maar voor de blinde of slechtziende is 
dit een enorme hulp. De school spaart al langer dopjes.

En ook deze dopjes leveren geld op. Eind september leverde de voettocht 1506,77 euro op. 
Met de warmste week willen we nog wat extra bovenop. Ons derde leerjaar maakte kleurrijke 
badges die ze voor 3 euro willen verkopen. De badges kunnen ook ingeruild worden voor 20 
dopjes. Aan ouders wordt ook voorgesteld om niet zomaar drie euro te geven, maar in ruil ook 
een “warm gebaar” van hun kind te verwachten.

BEBAT
“Samen recycleren, beter voor het milieu…”

Ook hier wil de school actief en bewust mee in onze wereld 
buiten de schoolmuren staan. De school is een ophaalpunt voor 
gebruikte batterijen. Breng dus uw batterijen naar de school 
(inleveren kan via ons secretariaat of de klasleerkracht), want 
naast de milieugedachte kunnen we ook punten sparen en 
hiermee waardevolle schoolzaken aankopen. Zo konden we de 
voorbije maanden vier verschillende sportballen “aankopen” 
met onze gebruikte batterijen. 

van links naar rechts: schepen Stan Vandamme (mobiliteit), 
schepen Oscar Defour (feestelijkheden), bruggemeester Cyril 
Gekiere,  schepen Leonie Dejonghe (sport en spel), schepen Fenna 
Vandamme (vrije tijd en ontspanning), schepen Josse Decoene 
(milieu en gezondheid), schepen Sade Gentier (gelijke kansen).

NIEUWS VANUIT HET COLLEGE VAN 
BRUGGEMEESTER EN SCHEPENEN

Op vrijdag 13 oktober verkozen onze driehonderd leerlingen uit het 
lager hun College van Bruggemeester en Schepenen. De coalitie hangt 
ijzersterk aaneen, want onze leden van het College zaten echt niet stil. 
Meer nog : ze betekenen een sterke ondersteuning voor de school. 
Leerkrachten en leerlingen werken op deze manier aan dezelfde 
uitdagingen, afspraken, initiatieven. Burgerschap met kwaliteit in onze 
kleine leefgemeenschap SBS De Brug.

De voorbije weken zetten ze zich actief in voor meer fluohesjes, propere 
toiletten en de Warmste Week.

Onze Warme Willem als gangmaker voor 
de Warmste Week…



VRIJWILLIGERS
maandag 7 januari 2019 
INSTAPDATUM KLEUTERS
woensdag 16 januari 2019 
OP STAP NA SCHOOL
dinsdag 22 en donderdag 24 januari 2019 
GROOTOUDERFEEST KLEUTER
zaterdag 26 januari 2019 
INFOVOORMIDDAG NIEUWE KLEUTERS
do 31 januari en vr 1 febr 2019 
BOSKLASSEN EERSTE LEERJAAR
vrijdag 1 februari 2019 
INSTAPDATUM KLEUTERS
woensdag 13 februari 2019 
OP STAP NA SCHOOL
dinsdag 19 februari 2019 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
vrijdag 22 februari 2019 
ONTBIJT OP SCHOOL
maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 maart 2019 
KROKUSVAKANTIE
maandag 11 maart 2019 
INSTAPDATUM KLEUTERS
woensdag 20 maart 2019 
OP STAP NA SCHOOL
maandag 8 april 2019 
START PAASVAKANTIE

KALENDER

Stel je voor : op een middag heb je meer dan 450 kinderen aan je 
keukentafel. En je hebt graag dat ze allemaal rustig, gedisciplineerd en 
voldoende eten… Onbegonnen werk vindt u?…

Natuurlijk: je staat er maar alleen voor!  

Sinds dit schooljaar investeerde de school in heel wat extra personeel 
om onze kinderen over de middag kansen te geven om voldoende en 
kwalitatief te eten, om wat rust te hebben, om met plezier een te lange 
middagpauze te beleven.

Meer dan 25 mensen zorgen elke dag voor deze kwaliteit. Dit werd 
ook opgemerkt door de inspectie tijdens de doorlichting en bijzonder 
geapprecieerd. Met dank aan alle vrijwilligers en leerkrachten om deze 
verantwoordelijkheid dag na dag op te nemen.

Gezocht
De school zoekt blijvend naar mensen om hun 
team over de middag te versterken. Interesse 
om met ons mee te werken? Laat het weten 
via info@sbsdebrug.be en we contacteren u zo 
snel mogelijk.

inschrijven voor volgend schooljaar?
Zowel voor onze instappers, maar ook voor alle leerjaren van 
kleuter tot lager is er dit voorjaar opnieuw een aanmeldings- en 
inschrijvingsperiode. Ook mensen die dit jaar op onze wachtlijst 
terecht kwamen moeten opnieuw aanmelden. Zelf interesse of 
ken je mensen met interesse in onze school? Kom naar onze 
infodag (zie uitnodiging hiernaast) en we tonen jullie graag onze 
school en de volledige procedure om in te schrijven voor volgend 
schooljaar.

... de eerste stapjes naar de school ...
... een stevige stap naar de toekomst ...

... voor je het weet ...
... zijn ze zeven mijlen ver ... 

straks maakt uw peuter de stap naar de 
kleuterschool. Voor die grote stapmaken 
we graag even tijd. We nodigen u en uw 

kleuter uit op onze infovoormiddag

ZATERDAG 26 JANUARI 2019 
om 9.30u. in ons schoolgebouw

directie en kleuterteam vertellen u graag 
stap voor stap over het leven in onze kleu-

terklas en onze school
HARTELIJK WELKOM


