
Voorwoord
Het gesnotter en gerochel

sneeuw en ijzel,
griep en ontstekingen,

fluohesjes en donkere tijden...
‘t Verdwijnt allemaal vanzelf.

De lente rukt op
en met zich

het enthousiasme voor wat komt:
plotse paaseieren op school,

nieuwe lokalen, nieuwe projecten,
het jaarlijkse schoolfeest;

enthousiasme en dynamiek.

Maar vergis u niet:
in de koude van de afgelopen donkere tijd

verschool zich eveneens heel wat dynamiek:
het ontbijt, het grootouderfeest, de bosklassen, 

het werken aan de kwaliteit van ons onderwijs in SBS De Brug.
Kortom, de warmte van de vorige maanden 

en al wat komt
voelt u in dit Klokje.

’t Is enkel het gesnotter en gerochel dat verdwijnt…

Koen Dierynck
directeur

Welkom in onze groene klas
Een nieuwe computerklas in het oude schoolgebouw

De afgelopen maanden werd druk gewerkt in het oude 
schoolgebouw. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
een nieuwe leraarskamer. Maar ondertussen werd een nieuw 
verbouwde ICT-klas reeds in gebruik genomen. 

Welkom in onze groene klas!
Het nieuwe ICT-lokaal op het einde van de gang van het eerste 
verdiep in het oude schoolgebouw mag voortaan weer rekenen 
op veelvuldig getokkel op keyboards. Niets om zenuwachtig van 
te worden. 
De muren werden voorzien van een fris groen kleurtje en…
groen brengt rust. Het lokaal zal in de toekomst niet enkel meer 
als medialokaal gebruikt worden. Door de ruimte zullen ook 
levensbeschouwing en zorg hier hun plaatsje vinden. 
Een nieuwe ICT-klas, straks de leraarskamer, maar er volgt 
nog meer. Vanaf de paasvakantie wordt ook de omgeving rond 
het huidige derde kleuter aangepakt. Zij mogen in september 
rekenen op aangepast sanitair en ruimte om optimaal 
coteachingactiviteiten te voorzien. 
Verder worden binnen het oude schoolgebouw opnieuw twee 
klassen voor het lager gebruiksklaar gemaakt. Zo kunnen de 

Nog even “vrolijke vrienden” zingen en daar gingen ze, onze 
eersteklassers… vol bravoure enthousiasme. 

Tot bedtijd hun 
herinnerde aan 
heimwee naar huis… 
Maar in groep samen 
eten, samen spelen en 
opdrachten uitvoeren, 
weg van de school bevat 
zoveel waardevolle 
ontwikkelingmomenten 
dat het dit heimwee 
meer dan waard was. 

Bosklassen

Zelfs kou en nattigheid overwonnen ze! De bosklassen van 1 en 
2 februari zullen ze niet gauw vergeten….



Licht uit, laat 
de show maar 

beginnen!
Maar wat als het 
licht uit blijft?... 
Dit overkwam ons 
tijdens het eerste 
grootouder feest 
op dinsdag 23 
februari. 

200 kleuters en evenveel grootouders zaten plots 
zonder elektriciteit. Maar de elektriciteit wekten ze 
samen op wanneer grootouders en kleuters spontaan 
in de duisternis liedjes uit de oude doos ophaalden. Het 
licht floepte aan en de show must go on… leve onze 
superhelden, onze grootouders. Dank je wel aan onze 
grootouders om er dit jaar weer bij te zijn. Een mooie 
appreciatie voor onze kleuters. Volgend jaar staan we er 
opnieuw… in volle spots!

Op vrijdag 23 februari werden ruim 500 kindermonden gevuld met alles wat een ontbijt maar kan bieden. Met dank aan de 
ouderraad voor de sponsoring. Opnieuw een teken vanuit de school om er even op te wijzen hoe belangrijk een ontbijt is om 
actief de dag te starten. Ontbijt geeft je energie en energie geeft je enthousiasme!

Op zondag 4 februari werden ook ruim 500 grote mensenmonden gevuld met alles wat een luxe-ontbijt maar kan bieden. 
Zelfs de bubbels ontbraken niet. Onze ouderraad slaagde er nog maar eens in om deze organisatie vlekkeloos te laten 
verlopen. Bedankt ouderraad, want naast het ontbijt zagen we ouders met elkaar in contact komen. Dit ontbijt gaf evenzeer 
enthousiasme aan onze school!

Ontbijt

Grootoudersfeest Ei mie gezien?
SBS De Brug deed en doet het fluo
De afgelopen maanden probeerden 
we het fluo te doen: elke morgen, 
elke avond, bij elke uitstap… Sommige 
leerlingen dragen dit consequent, 
andere… minder. Toch willen we het 
ook volgend jaar weer volledig fluo doen…
De donkere maanden zijn verdwenen. Dit schooljaar engageerde 
onze ouderraad zich voor een flinke investering van een hoop 
fluohesjes. Elke leerling kreeg gratis een hesje. Eén voorwaarde: 
we dragen dit hesje van november tot de paasvakantie. Zijn we 
daar helemaal in geslaagd? Hmmm…. Geef ons alvast een dikke 
zeven. Maar we gaan voor een ronde acht volgend schooljaar.
Om zeker te zijn dat volgend schooljaar vanaf november 

iedereen opnieuw zijn 
of haar hesje draagt,                             
verzamelen we alle 
hesjes op naam net 
voor de paasvakantie.
We houden ze dan bij 

en geven in november elk kind het hesje terug. “Niet akkoord”, 
zegt u? “Mijn kind blijft het hesje ook de komende maanden 
dragen….” Dit kunnen we alleen maar toejuichen. 
Maar dan vragen we dat u als ouders persoonlijk dit hesje 
bijhoudt tot volgend schooljaar. Omdat we ervan overtuigd zijn 
dat een fluohesje het zoveel veiliger maakt voor onze leerlingen 
in de drukke omgeving van de school….

Zijn we daar helemaal in 
geslaagd? hmmm.. geef ons 
alvast een dikke Zeven. maar 
we gaan voor een ronde acht 

volgend schooljaar.



Actief taal ontdekken met de klankkast

Onze kleuterjuffen en -meester komen dit jaar fel uit de 
kast. De klankkast wel te verstaan. Vol enthousiasme laten 
ze hun kleuters de laatjes van de kast induiken. Een wereld 
van talen en klanken openen zich van de eerste tot de derde 
kleuterklas. En straks volgen ook onze eersteklassers…

Maak hieronder even kennis met de klankkast in onze 
school. Met onze kleuters proberen we dagelijks actief hun 
ontwikkelen te prikkelen en te stimuleren. Vaak gebeurt dit 
spontaan, maar even vaak kan dit gericht en doelbewust 
gebeuren. De klankkast is zo een voorbeeld om actief en 
prikkelend, maar zeer gestructureerd bezig te zijn met de 
taalontwikkeling van elke kleuter. 

De kast telt 15 laatjes met heel specifieke onderdelen die 
belangrijk zijn binnen de groeiende leesontwikkeling van de 
kleuters. Zo is er een laatje rijmen, letters, woorden splitsen, 
zinnen splitsen… In elk laatje steekt een specifiek voorwerp. 
Elk thema dat in klas aan bod komt, komt ook verspreid 
terecht in de verschillende laatjes. Zo blijft de structuur, maar 
verandert telkens de inhoud. 

Voor kleuters betekent dit een houvast, maar blijft het de 
nieuwsgierigheid prikkelen door de uitdaging die hen wacht 
in het laatje. En voor ons kleuterteam zien we een duidelijke 
structuur en opbouw naar het aanvankelijk lezen toe. 

De klankkast kan binnen ons team ook heel verscheiden aan 
de kleuters aangeboden worden: in de ganse groep, een 
deelgroep of door de coteachers als extra voor kleuters die 
meer nodig hebben of honger hebben naar meer.

De klankkast stopt ook niet bij het derde kleuter. Vanaf 
volgend jaar verhuist 
de klankkast mee 
naar het eerste 
leerjaar. Want de 
eerste maanden is 
het goed beheersen 
van alle laatjes uit 
die klankkast een 
absolute voorwaarde 
om goed tot de eerste 
leesstappen te komen.

De klankkast is dit jaar 
nieuw voor ons team. 
Het blijft voortdurend 
proberen en bijsturen. 
Tijdens de derde trimester gaan we ook netwerken met 
andere scholen die de klankkast gebruiken. Maar dat 
we overtuigd zijn van de meerwaarde is alvast een feit.

"voor kleuters betekent de klank-
kast een houvast, maar blijft het 
de nieuwsgierigheid prikkelen door 
de uitdaging die hen wacht in het 

laatje."

Onze kleuters duiken het laatje in…

Speel goed met speelgoed

door de leerkrachten… maar in de derde trimester gaat ons 
schoolteam nog een stapje verder. Momenteel worden per 
leerjaar speelgoedkoffers aangemaakt. 

Speel goed met speelgoed op de speelplaats!
Meestal ontstaan emotionele spanningen op de speelplaats. 
Kinderen beleven een conflict, geraken er niet uit of lossen het 
op een verkeerde manier op. En dit negatieve gevoel brengen 
ze ook terug mee in de les nadien. Soms houdt de leerling deze 
gevoelens voor zich, soms mag de leerkracht na een speeltijd 

extra tijd maken voor 
een individueel of 
klassegesprek.  
Indiaantje, tikkertje, 
bikkelen of met de 
knikkers spelen… 

gebeurt nog weinig. Wie niet sportief is durft zich wel eens 
vervelen…en wie zich verveelt….
Vanuit het team willen we in de toekomst daarom ook 

feller inzetten op 
speelplaatsbeleid. Een 
eerste experiment 
start straks in de 
derde trimester. 
Met speelgoedboxen 
voorzien van specifiek 
spelmateriaal voor 
elke klas willen we 
onze leerlingen 
opnieuw aan het 
spelen krijgen. 

Daarenboven willen we ze ook zelf verantwoordelijk maken 
voor het spelmateriaal. Zo slaan we met welbevinden en 
zelfstandigheid onmiddellijk twee vliegen in één klap. 

"met de speelgoedboxen 
slaan we met welbevinden 
en Zelfstandigheid onmid-
dellijk twee vliegen in 1 

klap"

“Ingewikkeld”?... Helemaal niet!
Actie voor gezond tussendoortje en een propere 

speelplaats 
Na elke speeltijd, elke schooldag blijven koekjeswikkels en 
flesjes op de speelplaats van het lager rondslingeren. Tijd voor 
actie!
Voor het resterende schooljaargedeelte werd al de afspraak 
gemaakt om geen enkel wikkel of verpakking van een koekje 
nog mee te brengen naar de speelplaats. Leerlingen met 
een verpakte koek laten de verpakking achterwege in de 
vuilnisbak van de klas. Zo vermijden we alvast heel wat vuil 
op de speelplaats. Maar in de toekomst willen we nog een stap 
verder…
Vooreerst is er de vraag of een koek wel hoeft?.... Heel wat 
koeken bevatten suikers en zijn dikmakers…waarom niet 
kiezen voor een gezond stuk fruit?... Onze kleuters tonen al dit 
schooljaar dat dit zeker kan: in de voormiddag een stuk fruit en 
in de namiddag opnieuw of dan wel een koekje. 
Nu het afval verdwijnt in de vuilnisemmer van de klas zien we 
pas echt hoeveel vuiligheid dit speeltijd na speeltijd creëert. Laat 
ons samen werken aan het milieu en onnodige verpakkingen 
bannen.

Conclusie : weg met wikkels (of weg met 
overdaad aan koeken?), kies een gezond en 

milieuvriendelijk tussendoortje.

Werken aan speelgoedkoffers voor de speelplaats
De voorbije jaren probeert de school met allerhande 
initiatieven attent te blijven voor het welbevinden van onze 
leerlingen. Er is het KIVA-project, Mark Punt, socio-screenings 



kalender 3e trimester

april

16
Einde Paasvakantie 
Instapdatum nieuwe peuters

mei

5-6

7-9 Boederijklassen 2de leerjaar

02 Start Paasvakantie

juni

2 Schoolfeest

14 Instapdatum nieuwe peuters
Dit schoolklokje en veel andere info 
vind je ook terug op onze website 

www.sbsdebrug.be

Volg ons ook op facebook!
http://www.facebook.com/

sbsdebrug

Vormselweekend

10 OLH Hemelvaart - Lentefeest

30 Vrije dag

18 Vrije dag

17 Schoolreis 3, 4 en 5de leerjaar

maart

31 Paaseierenraap

11 Brugdag

12 Schoolreis 2de en 3de kleuter

27 Eindejaarsreceptie 6de leerjaar

29 Vrije namiddag - Start grote vakantie

30 Welkomdag

augustus

1 Feestdag - dag van de arbeid

21 Vrije dag - Pinkstermaandag

Herinnering Paasereienraap Aandacht voor onze wereldkids
Stappen voor het project “wereldkids”

Al jaren stapt de school 
elk jaar opnieuw voor 
een goed doel. Een kleine 
inspanning van onze 
kinderen, gecombineerd 
met een realiteitsverhaal 
over mensen die het 
soms met minder doen 
dan onszelf en daar dan 
een financiële bijdrage 
aan gekoppeld. Dit zijn 
de ingrediënten van een 
waardevolle dag.
Dit jaar houden we 
even halt bij het project 
“wereldkids”. Wereldkids 
is een project dat 
kinderen in Mumbai (India) van de straat moet houden en 
de kansen op onderwijs wil geven. Zonder onderwijs geen 
toekomst. En dat is nochtans nodig. In Mumbai leven ruim 
20 miljoen inwoners, waarvan de helft op straat of in slums 
(sloppenwijken). Zo’n toekomst willen we onze kinderen niet 
geven. Onze kinderen niet, maar ook deze kinderen niet. Elke 
bijdrage die dit kan mee verhinderen is dan ook waardevol. 

3 1ste schooldag

september


