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HOOP

Een HOOP ongemakken, een HOOP miserie, een HOOP ellende, een HOOP 
maatregelen, een HOOP gedoe... Dit klokje toont andere zaken. Tussen al het negatieve 
van de voorbije maanden gebeurden in SBS De Brug ook mooie HOOPvolle zaken.

Dit klokje toont HOOP. Niets meer, maar zeker ook niet minder.

En meteen is dit Klokje ook de wens aan iedereen voor 2021 : HOOP! 

Namens ons voltallig team

Koen Dierynck – Directeur SBS De Brug 
Sanne Cordier – Adjunct-directeur SBS De Brug

BRUGGEMEESTER EN SCHEPENEN 
DOEN ONS HOPEN...

Half oktober was er de verkiezing van onze 
“Bruggemeester en Schepenen”. Naast veel denkwerk stak 
deze ploeg de eerste maanden al goed de handen uit de 
mouwen.

Zij ruimden zelf al de school en schoolomgeving op, 
planden acties naar medeleerlingen om het fluohesje te 
dragen, naar propere toiletten, verwelkomden de Sint… 
van hun vergaderstijl en respect voor elkaar kunnen ook 
grote mensen nog veel leren.

Een mooie HOOPvolle toekomst voor deze jonge 
mensen…. Hiernaast maak je kennis met onze 
Bruggemeester Senne en Schepenen Juliette, Lex, Cedric, 
Pauline, Nelle, Imke, Olivia en Elias.

ER IS DIT JAAR HOOP : ER ZIJN GEEN 
STOUTE KINDEREN...

Ook dit jaar hoog bezoek van de Sint, opnieuw 
zag hij dat er geen stoute kinderen waren (of 
toch bijna...). Dit jaar werd de Sint geleverd 
in een gigantisch geschenk op een vrachtwa-
gen. Het geschenk kon amper binnen door de 
grote poort van de school. Zes coronaveilige 
pieten zorgden voor de begeleiding van de 
oude man. Hoe oud?... Nog altijd een beetje 
ouder dan dat je zelf denkt! Met goede HOOP 
dat deze man ook volgend jaar terugkomt.

EEN HOOP PLEZIER EN VOORAL ... VEILIG SPELEN ...

Tijdens het bezoek van de Sint mochten onze vierde-, vijfde- en 
zesdeklassers ook even de coronaveilige bumperballen van de pie-
ten proberen. Het werd hotsen, botsen, ai en oei…. Maar uiteinde-
lijk een HOOP plezier die voormiddag...

EEN HOOP KLEUTERNIEUWS

Onze kleuterjuffen werken per kleuterjaar aan een 
kleuterblog.  Een heel leuk venster om kennis te maken met 
het leven in de kleuterklas.  Je kan er verschillende foto’s, 
activiteiten, … terugvinden.  Een HOOP informatie om 
kennis te maken met de kleuterklas. Raadpleeg de blog via 
www.sbsdebrug.be.



EEN HOOP GETOUWTREK 
TIJDENS DE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING...

Net voor de herfstvakantie was er 
de dag van de jeugdbeweging. Heel 
wat leerlingen waren apetrots op hun 
uniform. Maar het leukste dit jaar was 
de typische jeugdbewegingsactiviteit: 
touwtrekken.

Het touw sneed en gleed door de vingers 
van onze leerlingen. Maar opgeven: 
nooit!

ER WORDT NOG EEN HOOP GEZONGEN 
OP SCHOOL...

Na het succesvolle “crossing music” jaar met het vijfde leer-
jaar vorig schooljaar, is het dit jaar de beurt aan het vierde 
leerjaar. Elke donderdag of vrijdag weergalmen liederen door 
de school. Leerkrachten, meester Hans en onze leerlingen van 
het vierde... Allemaal zijn ze enthousiast om deel te nemen 
aan dit muzisch project. Hun eerste mini-optreden voor de 
medeleerlingen zit er ondertussen op. Een eerste ervaring om 
voor een publiek op te treden...

EEN HELE HOOP LEEST VOOR...

Half november was er de voorleesweek. Heel 
wat ouders maakten een foto tijdens het voor-
lezen.

Al het beeldmateriaal kwam in de hal van het 
hoofdgebouw, aan de kleuterklassen en de 
nieuwbouw uit te hangen. Dank je wel ouders 
om eventjes (voor)lezen mee in de schijn-
werpers te plaatsen.

Maar ook onze grootouders vergaten we niet. 
We waren verrast over de vele filmpjes van 
onze grootouders waar ze een verhaal vertel-
den. Onze kleuters en kinderen uit het lager 
konden genieten van een hele HOOP mooie 
verhalen. Superdankjewel grootouders!

DOPJESACTIE 
HOOP VOOR 
ANDERE 
MENSEN...

Al enkele jaren 
spaart de school 
dopjes van 
plastic flessen. 
Kilo’s dopjes 
zorgen uiteindelijk voor de aankoop  en 
opleiding van een blinde geleidehond. 
Wie spaart straks mee in 2021? Met de 
cheque van Mooimakers kochten we 
drie mooie verzamelpalen aan. Voortaan 
kan je in onze drie gebouwen (kleuter-, 
hoofdgebouw en nieuwbouw) je dopjes 
kwijt. Verzamelen maar en zo HOOP 
brengen voor andere mensen in 2021.

HOOPVOLLE WENSEN 
VOOR EEN ANDER...

De warmste week… ook in SBS 
De Brug. Al onze leerlingen van 
het lager maakten de laatste de-
cemberweken een kerstkaart. Al 
deze kaarten werden bezorgd aan 
het rusthuis De Waterdam. Zo mo-
gen deze rusthuisbewoners voe-
len dat onze leerlingen hen niet 
vergeten. Kerstbezoek met een 
kaartje vol HOOP.



EEN HELE HOOP LEEST VOOR...

Half november was er de voorleesweek. Heel 
wat ouders maakten een foto tijdens het voor-
lezen.

Al het beeldmateriaal kwam in de hal van het 
hoofdgebouw, aan de kleuterklassen en de 
nieuwbouw uit te hangen. Dank je wel ouders 
om eventjes (voor)lezen mee in de schijn-
werpers te plaatsen.

Maar ook onze grootouders vergaten we niet. 
We waren verrast over de vele filmpjes van 
onze grootouders waar ze een verhaal vertel-
den. Onze kleuters en kinderen uit het lager 
konden genieten van een hele HOOP mooie 
verhalen. Superdankjewel grootouders!

HOPEN ROTSEN EN LITERS WATER...

Sinds vorig schooljaar is juf Greet in onze drie stedelijke basisscholen van Roeselare onze Rots & 
Waterleerkracht…Benieuwd naar haar ervaringen, trokken we naar juf Greet met enkele vragen…

Juf Greet, Rots&Water lijkt me niet iets voor in een basisschool. Waar heb je het toch 
over als je spreekt over ‘rots’ en ‘water’?

Juf Greet : “ Bij Rots&Water gaat het over kiezen tussen op je doel afgaan of veranderen van idee 
of mening. ‘Ik ben rots’ betekent dat je stevig staat, dat je kan negeren, dat je bij een doel of me-
ning over iets blijft. Ik ben ‘water’ dat je kan luisteren naar een ander en flexibel zijn.”

Hmmm…. En is dat nodig voor onze leerlingen? Wat levert dit op?....

Juf Greet : “ Wel, wie bewust is van de keuze om te reageren op een bepaalde manier kan heel wat 
conflicten vermijden. We merken toch dat kinderen steeds beter kunnen aangeven hoe ze bewust 
met een situatie moeten omgaan. We merken dat conflicten op de speelplaats wellicht hierdoor 
toch wel minder zijn.”

Ok, klinkt wel goed eigenlijk “Rots&Water”, zelf uitgevonden?....

Juf Greet : “ Nee hoor, Rots&Water is een internationale methodiek waar wetenschappelijk 
onderzoek al het succes bewees. In tegenstelling tot het KIVA-project van vroeger spreken 
we minder over “pesten”, maar zetten we meer in op specifieke technieken zodat leerlingen 
zichzelf beter leren kennen. Want wie zichzelf goed kent, gaat beter met een ander om.”

Zo te horen valt de heimwee naar jouw vroegere klas wel mee…

Juf Greet : “ Heel zeker, Rots&Water geeft kinderen voldoening, maar ook mezelf. Het is een 
manier van denken, van omgaan met een ander. Hieraan mogen meewerken is fantastisch. 
Dit jaar krijgt ook het derde Rots&Wateractiviteiten en nu werken we ook aan voorbereidende 
activiteiten die in de lagere klassen gegeven kunnen worden. Er blijven dus nog heel wat 
uitdagingen!”

Tot slot….Met Rots&Water kunnen we duidelijk naar het nieuwe jaar. Welke HOOP-
volle Rots&Waterwens kunnen we iedereen meegeven

Juf Greet : “Probeer in 2021 heel bewust keuzes te maken. Wie bewust kiest, voelt zich zeker 
beter!”

Dank je wel, Juf Greet

EEN HOOP WIJZIGINGEN DIT JAAR IN ONZE OPVANG...

De opvang ziet er vanaf dit schooljaar wat anders uit. En dat voel je! Vanaf dit jaar wordt ons kleuter en lager gesplitst in de opvang. Elk een 
eigen locatie, elk eigen activiteiten…. Wat een rust, wat een plezier.

Nieuw ook dit schooljaar is de woensdagnamiddagopvang. Elke woensdag na school samen eten en dan deelnemen aan een HOOP 
activiteiten georganiseerd door Alina en Greet. Elke week iets anders… van verveling is er zeker geen sprake!



MOOIMAKERS DOEN ONS HOPEN...

Vorig schooljaar stelde de school een actieplan 
op om zo mee te helpen een aan propere school 
en buurt. Dankzij verschillende acties mochten 
we in oktober een cheque van 1050 euro in 
ontvangst nemen. Samen met onze leerlingen 
nemen we in 2021 ook hier opnieuw onze ver-
antwoordelijkheid en blijft ook in 2021 de HOOP 
voor een net 2021.

We verzamelden met twee opruimacties al een 
HOOP zwerfvuil in de omgeving van de school.

HOOP VOOR ONS STEDELIJK ONDERWIJS

Eind december nemen we afscheid van schepen Tom Vandenkendelaere. 
Schepen Tom verlaat de Roeselaarse politiek en keert terug naar het Euro-
pees niveau. Hartelijk dank schepen Tom voor het meevolgen van al onze 
belevenissen op school en in ons stedelijk onderwijs. Je luisterbereidheid, 
actief meedenken en participeren zorgde voor heel wat prachtige projecten 
die we dankzij jouw steun vanuit de stad altijd mochten uitwerken. De coron-
acrisis volgde je heel nauwgezet mee op. Je gaf ons een duwtje en vooral 
HOOP om steeds verder te doen. Veel succes schepen Tom!

Na een periode in de federale regering keert schepen Nathalie van-
af januari terug naar haar ambt in Roeselare als schepen van Onderwijs. 
Uit vorige samenwerkingen HOPEN  we op dezelfde dynamiek zoals ze 
voorheen onze schepen was: een zeer respectvolle samenwerking, de mogelijkheid om elk euvel te 
kunnen aankaarten of te motiveren, het meezoeken naar de beste oplossing, steun op elk moment... 
Een warm welkom terug schepen Nathalie!

EEN HOOP BALLEN BIJ ELKAAR

Een hoop ballen bij elkaar… maar welke bal komt 
eerst? En kan ik dit aankruisen op mijn bingokaart?... 
Spannend! 

Op 16 januari 2021 wagen we ons aan een huzaren-
stukje. Die avond spelen we bingo met honderden 
tegelijkertijd! Om 17u met ouders, kleuters en onze 
eersteklassers, om 19u met onze leerlingen van het 
lager en ouders. Wie doet mee?

Inschrijven en bingokaarten reserveren kan via 
de classroom.

NOG EEN HOOP BROERS 
OF ZUSSEN?...

Binnen enkele maanden starten de aanmel-
dingen en inschrijvingen voor het geboor-
tejaar 2019. Broers of zussen van een reeds 
aanwezige leerling op onze school hebben 
voorrang. En dit willen we uiteraard graag 
geven. Daarom is het zo belangrijk dat we 
weten welke ouder nog een kind heeft dat 
geboren werd in 2019. Mogen we vragen 
om de school hiervan op de hoogte te bren-
gen?

OUDERCONTACTEN 
OP EEN HOOPJE...

Ondanks het venijnige corona-
beestje blijven we contact zoeken 
met elkaar. “Digitaal als het kan, 
maar op school als het moet”, 
dachten onze leerkrachten eens-
gezind. Zowel in het kleuter als 
in het lager hadden we heel wat 
contact met ouders. Daarnaast 
maakten de ouders kennis met de 
kleuterwerking via een filmpje. In 
deze tijden belangrijk dat we con-
tact blijven houden...

HOOPVOLLE GEDACHTEN VOOR ONZE EIGEN SCHOOL IN 2021

We hopen ook dat onze kinderen en leerkrachten ook in 2021 zich er gezond doorslaan. Dankzij vele inspanningen 
van leerkrachten, kinderen en ouders konden we het virusbeestje tot hiertoe goed buiten houden.

We hopen ook ons zwemmen in de tweede semester opnieuw op te starten.

Stilletjes hopen onze eerste- en tweedeklassers dat ze nog steeds op meerdaagse uitstap kunnen...

Achter de schermen werd stilletjes verder gewerkt aan ons bouwproject met een sporthal, groene speelplaats en 
kinderopvang. We HOPEN dit de komende maanden te kunnen voorstellen.

We HOPEN dat onze verkeersveilige schoolomgeving verder mag groeien, dat de laatste ouders die toch nog 
verkeerd parkeren in de Brugsesteenweg, dit absoluut niet meer doen. Of dat ouders nog minder parkeren in de 
Steenstraat en met z’n allen wel de parking van AZ Delta gebruiken.

We HOPEN dat we met veel ouders en kinderen op 16 januari 2021 samen BINGO kunnen spelen.

We HOPEN dat we in 2021 iedereen gezond terugzien!

zaterdag 16 januari 2021 | 17u. kleuter & ouders | 19u. lager en ouders 
organisatie SBS De Brug i.s.m. ouderraad De Brug en kenniscentrum Arhus


