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Wintertijd…
… en ’t mag iets meer zijn…

kale bomen dromen van 
een sneeuwkleed

een attentie krijgt een kleurrijke 
verpakking

wensen krijgen keer na keer 
drie zoenen erbij

Dit winterklokje…
… en ’t is alweer iets meer…

naast de leervakken extra kansen 
met tal van projecten

activiteiten met extra ouders 
of grootouders die ondersteunen

niet enkel aandacht voor de school, 
maar ook een blik op de 

wereld daarbuiten

elke winter opnieuw
al 125 jaar

onze school 

Onze wensen in dit winterklokje 
aan jullie allemaal

met drie dikke zoenen
want weet:

 “ ’t mag zelfs nog iets meer zijn!”

Een gelukkig 2020

Onze school De Brug mag zich momenteel het oudste stedelijk onderwijs van de stad 
noemen. Ervoor werd her en der reeds eerder stedelijk onderwijs ingericht, maar al 
deze vestigingen verdwenen uiteindelijk. Enkel het stedelijk onderwijs aan de Brugse-
steenweg bleef overeind. De eerste decennia was dit op een iets andere locatie. Toen 
stond de school aan de Brugsesteenweg op de locatie waar nu RSL op post zich huis-
vest. In 1895 startte de school met 251 jongens, maar door het stijgende leerlingenaan-
tal moest al vlug een nieuwe locatie gezocht worden iets verder in de Brugsesteenweg. 
En zo werd 100 jaar geleden de plannen getekend voor het oude schoolgebouw, zoals 
we dit nu nog kennen op onze schoolsite.

125 jaar stedelijk onderwijs in de Brugsesteenweg en een gebouw van zowat 100 jaar 
oud…Als dit geen feestje waard is. Een feestje voor ons schoolbestuur dat ons al zovele 
jaren ondersteunt, onze leerlingen en ouders die vertrouwen op ons onderwijs, onze 
leerkrachten en medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven…. 125 jaar SBS 
De Brug in 2020? We zijn er klaar voor!

WIE BLAAST MEE?
de school mag straks 125 kaarsjes uitblazen.

2020 wordt straks een feestjaar voor onze school. Al 125 jaar wordt 
aan de Brugsesteenweg stedelijk onderwijs ingericht. Wat begon met 
260 kinderen en zes klassen groeide uit tot onze Stedelijke Basisschool 
De Brug.

Sanne Cordier
Adjunct-Directeur

Koen Dierynck
Directeur

Voor dit feestjaar werd ons logo even 
ludiek gerestyled. Een visitekaartje aan 
twee feestballonnen zorgen dat ons logo 
dit jaar extra opvalt.

Je zal het dit jaar tegenkomen in tal van 
communicatie vanuit de school.

Waar is dat feestje? ...

Een feestkleedje voor ons logo...

Hoogtepunt van ons feestjaar wordt zaterdag 16 mei. Uitzonderlijk 
openen we onze schooldeuren voor een feestelijk avondoptreden 
waar elk kind de kans krijgt om aan deel te nemen. Samen met de 
ouderraad zijn tal van leerkrachten al druk in de weer om van deze 
dag een onvergetelijk feest te maken. Noteer deze datum alvast in 
de agenda. We hopen dat iedereen met ons meefeest.
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INFOVOORMIDDAG
Zaterdagvoormiddag 

1 februari 2020
houdt de school een info-

voormiddag voor peuters van 
geboortejaar 2018 of kinderen die 

volgend schooljaar willen starten op 
onze school.

In het voorjaar is er opnieuw een 
inschrijvingsperiode voor deze 

leerlingen en vooraf informeren is 
dus heel belangrijk. 

Zelf een ouder van een peuter uit 
2018? 

Hou dan zeker deze datum vrij.

Ken je ouders met interesse in 
onze school? Bezorg ons even hun 

gegevens via 
info@sbsdebrug.be en we 

bezorgen ook deze mensen een 
uitnodiging.

Wie weet ligt er straks een gezelschapsspel onder de kerstboom… op 
aanraden van jouw kleuter dan nog, of gewoon van jezelf of van oma 
en opa…Zou best kunnen, want op vrijdag 8 november werd er in de 
kleuterschool gespeeld dat het een lieve lust was. Ouders en grootou-
ders waren talrijk aanwezig op onze eerste spelletjesdag.
In elke klas, van eerste tot derde kleuter, werd die dag samen met ouders of groot-
ouders een gezelschapsspel gespeeld. Voor de deelnemende volwassenen was het 
wellicht een aangename ervaring, maar voor onze kleuters was de ervaring zowaar 
nog groter. Tijdens enkele spelletjes leerden ze samen spelen, geduld hebben, 
luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, 
opdrachten uitvoeren, tellen, praten, verliezen en 
winnen… Geen klasjuf die deze keer alles aan-
leerde, maar gewoon ouders of grootouders, met 
aandacht voor elke kleuter in kleine groepjes.

Het succes van deze spelletjesdag herhalen we 
vast en zeker nog eens dit jaar. Dank je wel aan al 
wie meehielp deze dag.

Ook op 3 december werd gespeeld… onze derde kleu-
terklassers en het eerste leerjaar knutselden tijdens 
de sintworkshops samen dromenvangers die ze op het 
einde van de namiddag als een verpakt geschenkje in 
elkaars schoen mochten stoppen. Opnieuw mochten 
we rekenen op de extra hulp van enkele ouders.

Beide initiatieven kaderen binnen het Sireeproject; een 
project in samenwerking met kenniscentrum ARhus, 
waar we ouders en kinderen in al hun diversiteit samen 
proberen te brengen. En hoe kan je hen beter samen 
brengen dan met elkaar te spelen?....

MAAKT UW PEUTER
STRAKS DE 

GROTE STAP?

’T SPEL IS WEER BEZIG…
hoe spelen op school elkaar samenbrengt

WIE STREELT ONS OOR?
het zangtalent van onze vijfdeklassers met hun Crossing Music

De afgelopen maanden weerklonk engelenzang in klas, hal of buitenruimtes. Leerlingen van het vijfde leerjaar 
kozen eigen liederen en oefenden samen met Hans Helsen van de Stedelijke Academie met heel veel inzet 
voor hun komende première op 1 februari in de spil. 
Eind vorig schooljaar dienden STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten) en 
onze school De Brug een muzisch subsidieproject in bij Kunstkuur. Hierdoor haalt 
onze school drie jaar lang de expertise van STAP binnen op onze school. Onze 
leerkrachten van het vijfde kijken met verbazing hoe een leerkracht met expertise 
zoveel muzisch talent uit onze leerlingen haalt. “Nooit gedacht dat onze leerlingen 
dit konden, nooit gedacht dat deze ene leerling zo’n talent had”, zeggen ze… Maar 
tegelijkertijd maakt de leerkracht vanuit STAP ook kennis met de dagdagelijkse 
leefwereld van onze leerlingen; het wel en wee op een basisschool.

Dit jaar werkt het vijfde leerjaar binnen dit project. Alle liederen die ze inoefenen 
zijn zelfgekozen en opnieuw bewerkt. Met enthousiasme oefenen ze dan ook mo-
menteel aan hun komend optreden in De Spil. Op 1 februari brengen ze samen met 
het koor en orkest van STAP deze liederen op het grote podium. Een groot project 
en een fantastische ervaring om nooit meer te vergeten. Op 16 mei 2020 treden ze 
nog eens extra op tijdens het 125-jarig jubileumfeest van onze school De Brug.

Wie onze leerlingen aan het werk wil zien, wie dit grote optreden niet wil missen in 
De Spil raden we aan om tijdig kaarten aan te schaffen in De Spil. De plaatsen zijn 
beperkt!



SINTERKLAAS KWAM OVER ‘T WATER 
met de boot naar school

Dinsdag 3 december mochten we de Sint verwelkomen op onze school. De Sint kwam die dag met de boot 
via de Schelde, de Leie en onze Roeselaarse vaart richting onze school. Gelukkig was er een bereidwillige 
man die Sint, boot en pieten van de vaart meebracht naar onze school. 

MAG HET IETSJE MEER ZIJN? ... 
naast rekenen en taal nu ook nog STEM en COMPUTATIONEEL DENKEN
De juf zegt het wel duizend keer in een schooljaar : “Lees je tekst, wat staat er? Hoe ga je dit probleem nu 
aanpakken? Welke uitkomst schat jij?...” Het zijn vragen in rekenen en taal die vaak voorkomen. Vragen die we 
willen ombuigen naar vaardigheden. Maar hoe kan je dit bij een kind ombuigen? STEM en COMPUTATIONEEL 
DENKEN helpen hier een beetje mee…
de boot van Sinterklaas drijft…. euh… of zinkt…

Wanneer drijft die boot van de Sint nu? En als dat paard nog eens op dat dek staat? Hoe komt het dat het nog niet zinkt?...Met al-
lerlei vragen en onderzoeken proberen kinderen te verklaren hoe dit komt. Zelfs jonge kinderen zijn gedreven om hier een antwoord 
op te vinden. Dergelijke STEMactiviteiten waar we onderzoeken en proberen, geven we al enkele jaren op school. Het dwingt de 
kinderen om een probleem aan te pakken, om te zoeken en te onderzoeken. Eerst speels, later op een wetenschappelijke manier.

’t Is een robot, want die doet altijd ’t zelfde…

Hoe komt het toch dat die robot steeds dezelfde bewegingen maakt? En zou ik zelf zoiets kunnen maken?....Oei, dat is al wat inge-
wikkelder…. Hier moeten we logisch nadenken, redeneren, stukje per stukje iets opbouwen, inschatten wat er zal gebeuren, bijstu-
ren… Het kan wel zonder, maar vaak gebruiken we hiervoor een computer, gaan we elke handeling “programmeren”… en zo zijn we 
computationeel aan het denken.

Zowel STEM als computationeel denken stimuleren de vaardigheden die we ook bij rekenen en taal nodig hebben. De komende 
maanden zal ook SBS De Brug zowel STEM als COMPUTATIONEEL DENKEN nog meer in hun schoolwerking integreren. Ook tijdens 
de workshops met de Sint kon het tweede en vierde leerjaar al even een robot programmeren. Twee boeiende evoluties voor 
leerkrachten en leerlingen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

Mooimakers ondersteunt de school met opruimmateriaal en lesmateriaal om de strijd aan te gaan met zwerfvuil en afval.  

Samen met het team, de leerlingen en de Bruggemeester en Schepenen gaan we aan de slag.  Daarvoor moeten we niet eens zoveel 
moeite doen!  We willen ook onze ouders warm maken om deze actie door te trekken.  Gooi niets op de grond (sigarettenpeuken 
aan de schoolpoort, …)  en moedig anderen aan om hetzelfde te doen. Helpen kan op zoveel manieren. Kleine daad, groot resultaat.

Op school namen we in het verleden al verschillende stappen (stimuleren koekendozen, boterhamdozen, waterflessen, …).  Met 
enkele kleine extra inspanningen en de aankomende opruimacties willen we ons steentje bijdragen.

Onze inspanningen kunnen beloond worden, na het in kaart brengen van alle acties maken we kans op max. 1500 euro.

BEN JIJ EEN MOOIMAKER? 
als school werken wij mee aan een propere schoolomgeving



KALENDER
maandag 6 januari 2020 
instapdatum nieuwe peuters
dinsdag 14 januari 2020 
infoavond eerste leerjaar
maandag 27 januari 2020 
ouderraad
dinsdag 28 en donderdag 30 januari 2020 
grootouderfeest kleuter
zaterdag 1 februari 2020 
infovoormiddag nieuwe kleuters 
De Spil “Crossing Music”
maandag 3 februari 2020 
instapdatum nieuwe peuters
zondag 16 februari 2020 
ontbijt ouderraad  De Brug
week van 17 februari 2020 
sportklassen derde leerjaar
week van 24 februari 2020 
krokusvakantie
maandag 2 maart 2020 
instapdatum nieuwe peuters
week van 2 maart 2020 
sportklassen vierde leerjaar
woensdag 18 maart 2020 
pedagogische studiedag
donderdag 26 en vrijdag 27 maart 2020 
bosklassen eerste leerjaar
zaterdag 4 april 2020 
paaseierenraap

BRUGGEMEESTER EN SCHEPENEN
Voor het tweede jaar op rij verkozen we op school een Brug-
gemeester en zijn Schepenen.  Dit jaar waren er opnieuw veel 
sterke kandidaten uit het vijfde en zesde leerjaar die hun kans 
waagden.  In een promo-filmpje stelden ze zichzelf en hun 
plannen voor.  Na de verkiezingen beslisten ze onderling wie de 
Bruggemeester zou worden.  Dit jaar zal Gust Van Damme de 
rol van Bruggemeester op zich nemen, hij laat zich helpen door 
een Schepen uit elke klas van het vijfde en zesde leerjaar.

Ze maakten reeds verschillende plannen om er opnieuw een 
leuk schooljaar van te maken.  Hebben jullie ook goede ideeën, 
vertel je idee aan de Bruggemeester of  een schepen!

WARMSTE WEEK
In september lieten 

we de leerlingen 
kennismaken met 
het goede doel 
waarvoor we 
dit jaar stapten.  
Samen met de 

brandweer en een uitleg op maat voor elke 
klas, leerden ze vzw Pinocchio kennen.  Deze 
vzw zet zich in voor kinderen en jongeren 
met brandwonden.  Tijdens de sponsortocht 
in september verzamelden we reeds 1200 
euro.  Ook in de warmste week willen we 
dit goede doel blijven steunen en nog een 
laatste actie ondernemen.  

De leerlingen hebben sleutelhangers (3 
euro/ stuk) ontworpen. Deze worden 
verkocht ten voordele van vzw Pinocchio.  
Daarnaast kan je ook een sleutelhanger 
bekomen door 20 dopjes te verzamelen.  
Op deze manier zetten we ons goed doel 
van vorig schooljaar nog eens in de kijker.

PRETTIGE
KERSTVAKANTIE!

Lees je ook Lees je ook 
de speciale de speciale 

verkeerseditie?verkeerseditie?


