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Elk seizoen werkt aanstekelijk… 
Ook op onze school…
In volle winterperiode werd 
stil, maar stevig gewerkt aan 
heel wat organisatorische 

en pedagogisch-didactische 
zaken op school. 

En zie: bij de start van de lente rijzen de 
resultaten van deze voorbereiding uit de 
grond: het eerste grootouderfeest, de 
stedelijke academie voor muziek en woord 
komt volgend schooljaar naar onze school, 
de meerdaagse uitstappen voor eerste en 
tweede leerjaar, “den overdracht” en “het 
wezelsoor” in het vijfde, een verkeersactie 
aan onze schoolpoort….
De lente kriebelt en dat voelen we 
op deze school. Het enthousiasme 
bij ouders, leerkrachten en leerlingen 
is groot; heel groot. Zo groot 
dat we dit op onze  
school ook willen vertalen in een nieuwe 
schoolnaam. En daar zijn we best trots op! 

Mag iedereen genieten van al deze 
lentekriebels. Hou ze vast zodat we nog 
seizoenen lang verder kunnen bouwen op 
al dat mooie! Fijne kriebels!

Voorwoord directie SBS 1 VerdwiJNt
eeN NieUwe NAAM VerScHiJNt...

Koen Dierynck
Directeur

“Het enthousiasme is 
groot, heel groot!”

De “Stadsjongensschool”, 
“de Bruggesteenweg”, 
“Stedelijke Basisschool 1”… 
Sinds 1895 kreeg de school 
langs de Brugsteenweg 75 
verschillende namen… Elke 
naam blijft naklinken, maar 
elke naam heeft zijn periode... 
 

Twee van onze drie Stedelijke 
Basisscholen kregen de laatste 
jaren een nieuwe naam. SBS 
2 werd Stedelijke Basisschool 
De Octopus en SBS 3 werd 
Stedelijke Basisschool 
De Vlieger. En Stedelijke 
Basisschool 1 dan?...
De afgelopen maanden werd 
met ouders en leerkrachten 
uitgekeken naar een passende 
naam; een naam die 
weerspiegelt waarvoor onze 
school staat: een school met 
kansen voor iedereen, een 
hefboom naar de toekomst 
van elk kind … Met trots 
spreken we volgend schooljaar 
volmondig over Stedelijke 
Basisschool De Brug. 

De komende maanden wordt 
het nog even oefenen om 
onze nieuwe naam netjes 
gebekt te krijgen. Stedelijke 
Basisschool 1 vervang je niet 
zomaar in 1 tel door een 
nieuwe naam. En dat willen 
we ook niet zomaar doen! 
We koesteren de tradities 
van de school, alle voorbije 
inspanningen om de school 
te maken die ze vandaag echt 
is en slaan zo de komende 
maanden een nieuwe brug 
naar de onze nieuwe naam. 

Ons schoolfeest op 20 mei 
wordt het definitieve startschot 
voor onze nieuwe schoolnaam, 
ons nieuw logo, onze nieuwe 
website... Met enthousiasme 
en gedrevenheid kijken we uit 
naar deze nieuwe verandering.
De toekomst voor Stedelijke 
Basisschool De Brug!

“Op 20 mei  
nemen we  

afscheid van dit 
logo en krijgt 

SBS de Brug een 
nieuw logo.”

Meer nieuws over het schoolfeest  
vind je terug op de achterkant.



poetSdAMe, LiLy op peNSioeN

NScHriJViNgeN geBoorteJAAr 2015

Op dinsdag 28 maart namen de kleuters afscheid van 
Lily. Gedurende heel wat jaren was ze als poetsdame 
actief in onze school. Eén van haar belangrijkste 
verantwoordelijkheden was het bedelen van de warme 
maaltijden aan de peuters en de kleuters in de refter 
van het hoofdgebouw. Daarnaast zorgde ze ervoor 
dat de refter van de kleuters er elke dag opnieuw 
piekfijn uitzag. Dat was zeker geen sinecure, want 
peuters laten vaak eten of bestek op de grond vallen.  
 
Zij was o.a. ook verantwoordelijk voor het sanitair 
blok dat de kleuters over de middag, maar ook 
tijdens de speeltijden voortdurend gebruiken.

Elke dag diende 
ze gedurende 
bijna 8 jaar 
dezelfde taken 
steeds opnieuw 
uit te voeren, 
maar ze deed 
dat met een 

groot hart voor de kleuters die ze dagelijks in haar 
refter zag eten. 

Lily zal met spijt in het hart afscheid nemen van 
de tientallen kinderen en de school waar ze zo 
lang heeft gewerkt.
Kleuters en de leerkrachten van de kleuterafdeling 
bezorgden haar een kippenvelmoment op haar 
laatste werkdag en wensen haar het allerbeste 
eenmaal dat ze op pensioen is.

BeN Je er VoLgeNd ScHooLJAAr BiJ?

Tijdens deze inschrijvingsperiode zijn we al 
volop bezig met de organisatie voor volgend 
schooljaar. Misschien zullen enkele leerlingen 
omwille van diverse redenen volgend school-
jaar bij ons geen school meer lopen. Mocht dit 
nu al duidelijk zijn, dan vragen we om dit te 
melden aan de school (directie@sbs1.be). 

Zo kunnen we ouders met toekomstige leerlin-
gen snel duidelijkheid verschaffen.  
Alvast bedankt.

Ouders die hun peuter van het geboortejaar 2015 
in februari hadden aangemeld, konden tot en met 
24 maart hun peuter in onze school inschrijven.
Momenteel zijn er nog slechts 5 plaatsen vrij 
voor peuters van het geboortejaar 2015. Vanaf 
dinsdag 9 mei kunnen andere ouders hun kind 
vrij inschrijven. Mocht je nog buren of kennissen 
hebben die op zoek zijn naar een school voor hun 
jonge spruit, dan kunnen deze ouders een afspraak 
maken via het secretariaat van onze school.
Wie regelmatig de website van onze school 
bezoekt, zal al zelf vastgesteld hebben dat er nog 
slechts weinig plaatsen vrij zijn. 
Voor de andere geboortejaren van de 
kleuterafdeling zijn er geen vrije plaatsen meer en 
kunnen geen kleuters meer ingeschreven worden. 
Het eerste leerjaar zal volgend schooljaar 60 
plaatsen tellen, maar het leeuwendeel (52) van 
deze plaatsen is nu al ingenomen door de kleuters 
die nu in de derde kleuterklas zitten. Inschrijvingen 
voor het eerste leerjaar starten vanaf 9 mei.
Alleen het derde leerjaar heeft in het schooljaar 
2017-2018 nog 3 vrije plaatsen. Indien ouders 
bijkomende informatie wensen, kunnen ze 
steeds terecht bij de medewerkers van ons 
schoolsecretariaat. Ook hier kan men pas vanaf 9 
mei inschrijven.

De afgelopen maand werkte het vijfde leerjaar op 
een creatieve manier rond het verhaal “Meesters 
van de kosmos”. Dankzij een projectsubsidie van 
Dynamo3 konden we deze talige activiteit van Het 
Wezelsoor naar onze school brengen.
De wezels van het Wezelsoor zijn allemaal mensen 
die graag met taal bezig zijn; het zijn pedagogen, 
auteurs, mensen uit het onderwijs. Door het 
aanbieden van het “kosmos”verhaal en muzische 
workshops hebben onze vijfdeklassers het verhaal 
verder uitgeschreven. In teams ontdekten ze 
personages, leerden ze kritisch nadenken, schreven 
en herschreven ze het verhaal en gebruikten ze 
vooral hun fantasie en creativiteit. 
We zijn alvast benieuwd naar het resultaat van dit 
talig bezig zijn in het vijfde leerjaar…

Het wezeLSoor



oNtMoetiNg Met eeN ecHte ScHriJVer!

Wie kent de mooie leesboekjes van de BOE –reeks 
niet? En de boeken van ‘Hartsvriendinnen’?
Op 14 maart mochten de leerlingen van het 2de 
leerjaar op bezoek in ARhus.
Dit keer niet om boeken te ontlenen, maar voor 
een ontmoeting met een echte schrijver: Nico De 
Braeckeleer.

Nico De Braeckeleer schreef zijn eerste 
griezelverhaaltje toen hij nog in de lagere school 
zat.

Hij droomde ervan om later boeken te schrijven. 
Daarom ging hij op zoek naar een school waar je 
‘boeken kon leren schrijven’. Die bestond niet en toen 
werd hij even journalist voor de krant.
Daarna begon het echte werk en schreef hij het ene 
boek na het andere.
Zijn meest bekende boekjes zijn de Boe- 
griezelverhaaltjes en de boeken van Hartsvriendinnen.
Nico schrijft ook mee aan de teksten en verhalen voor 
gekende series op televisie: denk maar aan FC de 
Kampioenen, Prinsessia, Zeppe en Zikki, het hondje 
Kosmoo, Hallo K3, Samson en Gert en de Nachtwacht. 
Hij is nu bezig met de nieuwe show én de film voor K3 
aan het schrijven. Een bezige bij !
Het werd een erg leerrijke voormiddag en de kinderen 
luisterden geboeid toen hij voorlas uit enkele van de 
Boe-boekjes. Met open mond kennis maken met een 
echte schrijver gebeurt niet elke dag…
In totaal schreef Nico nu al 65 boeken. Leesplezier 
verzekerd!

VerkieziNg ScHooLrAAd

Tot en met vrijdag 10 maart konden de ouders 
van onze school hun stem uitbrengen voor 
de verkiezing van de geleding ouders van de 
schoolraad. 246 stemformulieren werden in de 
loop van de week na de krokusvakantie ingevuld. 
Volgende ouders zullen zetelen in de schoolraad:

Marie Deboutte, mama van Stan (L4A), 
Gust (L2C) en Nelle (K3B) Van Damme,

Elien Desmet, mama van Eva-Luna (L1A) 
en Elias (K2B) Seurinck en

Nick Vandommele, papa van Felix (L3A) 
en Olivia (L2A) Vandommele Proficiat aan de drie verkozen leden en dank je wel 

voor alle uitgebrachte stemmen.

Het voorbije jaar mochten de oudere 
leerlingen van onze school tijdens de 
speeltijd en over de middag zich voluit 
uitleven aan de twee aangekochte 
tafeltennistafels en de voetbaltafels. Deze 
aankoop was een schot in de roos. Kinderen 
vertelden thuis met veel enthousiasme 
over de leuke speelmomenten. Dat kwam 
ook de leden van de Brug ter ore. Daarom 
beslisten ze om een deel van de middelen 
van de ouderraad te investeren in de 
aankoop van twee nieuwe voetbaltafels.

VoetBALtAfeLS

Tijdens het maandpuntje van maart werden de 
twee nieuwe tafels geïntroduceerd en werden 
de afspraken nog eens opgefrist. Vanaf nu 
zullen ook de leerlingen van het derde leerjaar 
één dag per week aan de voetbaltafels hun 
hart kunnen ophalen. Voor de leerlingen van 
de eerste graad wordt er nog uitgekeken naar 
nieuwe spelmogelijkheden. In de toekomst wil 
de ouderraad blijven investeren in de aankoop 
van spelen zodat de leerlingen kunnen genieten 
van een aangename speeltijd.



Wanneer een school meer dan 500 leerlingen telt 
en gelegen is aan een drukke invalsweg, levert 
dat regelmatig problemen op aan de schoolpoort. 
Elke ouder wil dat zijn of haar kind veilig de school 
kan binnengaan of verlaten. Dan lijkt het ons niet 
onlogisch dat al die ouders inspanningen doen om 
de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. 
De verkeersregels zijn ook voor onze schoolpoort 
van toepassing en het is de taak van de wijkagent 
om daar over te waken. In het verleden werden al 
een aantal ouders aangesproken over het onveilig 
gedrag in de omgeving van de school. De politie heeft 
niet de gewoonte om het alleen bij aanmaningen te 
houden, maar treedt uiteindelijk ook sanctionerend 
op. 

Vanuit de school willen we vooral de ouders die 
het goed doen een pluim geven. De leerlingen 
van het vijfde leerjaar zorgen voor een concrete 
invulling. Zorg dat je ook voor een attentie in 
aanmerking komt.

SpoNSorVoettocHt

Dit schooljaar stapten de leerlingen van de 
lagere school voor een plaatselijk goed doel: 
de Kerit. Het is een organisatie die steunt op 
vrijwilligers en giften van mensen. De Kerit wil 
mensen in armoede helpen, die door de mazen 
van het sociale vangnet vallen of die de weg 
naar de professionele of vrijwillige hulpverlening 
niet vinden. Elke hulpbehoevende inwoner van 
Roeselare kan bij deze organisatie terecht. De 

medewerkers van De 
Kerit besteden steeds 
aandacht aan de 
hulpvraag en proberen 
de dringendste nood 

te lenigen. Het schoolteam wou dit lokale 
initiatief steunen en daarom werd beslist om het 
ontvangen sponsorgeld aan dit doel te schenken.

Al van eind vorig schooljaar hadden heel veel 
grootouders dinsdag 14 of donderdag 16 
februari met stip aangekruist in hun agen-
da. Want op één van die twee dagen zouden 
ze hun kleinkind op een podium in actie zien.
Ruim een uur voor de start van het eerste op-
treden verschenen de eerste grootouders al op de 
speelplaats. Een half uur later zat de grote refter 
van de nieuwbouw al meer dan halfvol. Uitein-
delijk waren op beide namiddagen samen meer 
dan 350 enthousiaste grootouders aanwezig. 

De klassen verschenen één voor één in de 
zaal en gingen via een rode loper naar het po-
dium. Vanop hun bankjes luisterden ze eerst 
naar de korte toespraak van directeur Koen. 
Daarna waren ze zelf aan de beurt. 

De peuters 
van juffrouw 
L i e s b e t h 
en meester 
M a t t h i j s 
brachten een 
leuk dansje.  
Ook de kleu-
ters van de 

eerste kleuterklassen zetten hun beste beentje voor. 
De kleuters van juffrouw Caroline 
en juffrouw An brachten een liedje. 
Twee grootouders mochten zelf op het podium 
het liedje van Roodkapje en de boze wolf 
nog meer kleur geven. Ten slotte kwamen de 
oudste kleuters van onze school aan de beurt.  

grootoUderfeeSt

VeiLigHeid AAN de ScHooLpoort

Ook zij brachten een lied. Tussen de laatste twee 
optredens werden opnieuw twee grootouders op 
het podium geroepen om hun muzikale talenten 
te tonen.
De acht optredens werden door alle aanwezigen 
enorm gesmaakt. Uiteindelijk trokken alle 
grootouders nog even naar de klas van hun 
liefste spruit. Daar kregen ze van hun kleinkind 
een zelfgemaakte attentie.
Op het einde van deze twee toffe namiddagen 
hoorden we veel lofbetuigingen van enthousiaste 
en dankbare grootouders.
Dank ook aan de ouders die hielpen bij het 
bedienen van de koffie en het opruimen van de 
zaal. 



deN oVerdrAcHt

Praktisch
De lessen gaan 2x per week door (totaal 
2,5u). Inschrijven kan vanaf woensdag 31 mei 
(vanaf 13:30 uur). Dat kan in de hoofdschool 
van STAP, Meenseheirweg 20, 8800 Roeselare 
of via www.staproeselare.be. Op deze website 
vind je binnenkort ook de tarieven en het les-
senrooster voor volgend schooljaar.

Wie vragen heeft kan die steeds mailen naar  
info@staproeselare.be.

StAp koMt NAAr SBS1
Wie 8 jaar is kan vanaf volgend schooljaar Al-
gemene muzikale vorming volgen in de lokalen van 
de Stedelijke Basisschool. Dat is handig want zo 
vermijdt men de verplaatsing naar de STAP hoofd-
school!

De cursus AMV biedt een 
brede muzikale vorming 
waarin de basisprincipes 
van de muzikale taal 
onderwezen worden. 
Kinderen leren zingend 
musiceren, werken met 

ritmes en noten lezen en schrijven.  Het muzikaal 
gehoor en  geheugen worden tijdens de lessen 
volop geprikkeld zodat de leerlingen nadien zelf 
actief muziek kunnen beoefenen.  
 

Men leert alle instrumenten onderscheiden om 
vanaf het tweede jaar een instrumentenkeuze 
kan maken. Naast de algemene muzikale vorm-
ing volgen de kinderen ook Samenzang waarbij 
spelenderwijs bekende en minder bekende liedjes 
aangeleerd worden.

Het tweede leerjaar maakt de komende weken 
in verschillende sessies kennis met muziekin-
strumenten. Leerkrachten uit STAP maken 
deze jonge leerlingen warm voor het grote 
aanbod van muziekinstrumenten. Vanaf vol-
gend schooljaar kun-
nen deze kinderen 
instappen in het muz-
iekonderwijs van STAP, 
zelfs in onze school 

MUzikANt iN de kLAS

Na het krokusverlof werkt het vijfde leerjaar B 
elke maandagmorgen tot halfweg juni mee aan 
het project “Den Overdracht”. 
Stedelijke Basisschool 1 is één van 
de zes scholen in Roeselare die de 
komende achttien maanden actief 
de schoolomgeving en ruimere 
buurt onderzoekt.

Het project “Den Overdracht” is een 
project dat momenteel uitgewerkt 
wordt door vzw De Batterie 
uit Brugge. Op vraag van het 
stadsbestuur werd een creatief concept ontwikkelt 
dat kinderen de kans geeft om actief mee te denken 
over het verleden, het heden en de toekomst van 
een stadsgedeelte. 

Op die manier wordt tegelijk geprobeerd 
om bij onze kinderen enthousiasme en 
interesse voor de eigen stad aan te wakkeren. 

De komende maanden wordt gestart met twee 
van de zes wijken. 

Zo trekken onze vijfdeklassers momenteel op 
onderzoek in de eigen schoolbuurt. Met een 
speciaal mobiel kabinet worden buurtbewoners 
geïnterviewd. Nadien volgt een creatieve 
verwerking en maken de leerlingen kennis met 
kunstvormen als ets, grafiek en animatiefilm. 

Hun uitwerking zal 
resulteren in een 
kunstroute voor het grote 
publiek van de eigen 
buurt rond de school.

Eind juni 2018 zullen de 
zes wijken allemaal aan 
bod gekomen zijn en zal 
een box met drie grafische 
boeken samengesteld 

worden die zo een totaalbeeld geeft van de 
stad Roeselare.
Voor onze vijfdeklassers is dit alvast een fijne 
ervaring om hieraan te mogen meewerken. 
Heel wat leerdoelen realiseren ze zo op een 
originele en creatieve manier. Tot slot beleven 
ze ook actief de stedelijke ontwikkeling van 
een buurt, van onze stad Roeselare.

“Een creatief concept 
dat kinderen de kans 
geeft om actief mee 
te denken over het 
verleden, het heden 
en de toekomst van 
een stadsgedeelte.”



Fijne 
paasvakantie! 

Met de nieuwe schoolnaam “De Brug” maken 
we natuurlijk een ferme knipoog naar de 
“BRUGsesteenweg”. Maar de kracht van onze 
nieuwe schoolnaam zit nog in zoveel meer…
We willen een BRUG zijn tussen leerkrachten, 
kinderen en ouders. Een BRUG waar elkeen in zijn 
diversiteit elkaar kan vinden. Een BRUG naar “samen 
onderwijs maken”, Een BRUG naar onze maatschappij 
zoals ze vandaag is. Een BRUG op 
deze school is ook kansen bieden om 
kleuters te laten doorgroeien naar 
het lager, kansen om leerlingen eind 
zesde leerjaar te laten doorstromen 
naar het secundair onderwijs. Een 
BRUG waar we onze leerlingen stevig ondersteunen 
in al hun kennen en kunnen, in wie ze zijn. Binnen 
hun ontwikkeling willen we ook in die periode een 
BRUG zijn om hen stilaan te laten groeien in sociaal 
zijn, verantwoordelijk zijn, zelfsturend te zijn…Tot 
slot: als school willen we ook een BRUG zijn tussen 
opvoeding thuis en op school en ons onderwijs in de 
BRUGsesteenweg. Stedelijke Basisschool De Brug: 
zoveel meer dan zomaar een nieuwe schoolnaam…
 

Een schoolfeest om niet te vergeten
Tijdens het schoolfeest op 20 mei staat alles 
in het teken van onze nieuwe schoolnaam. 
Kleuter en lager bereiden zich hier de komende 
weken goed op voor. We eindigen de optredens 
van onze leerlingen met een apotheose waar 
leerkrachten, leerlingen en ouders samen onze 
nieuwe schoolnaam, het logo en een schoollied 

voorstellen. Hou alvast deze 
datum vrij.

Prijsjes gezocht…
Om het feestelijk karakter van 

dit schoolfeest te benadrukken willen we onze 
leerlingen via spelopdrachten tal van leuke 
prijsjes en gadgets aanbieden. Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar tal van kleine prijsjes. Wie kan 
ons helpen aan dergelijke prijsjes? Meer info of 
een sponsorbrief kan steeds bekomen worden bij 
directeur Koen (directie@sbs1.be of 051241523). 
Hartelijk dank om hieraan mee te werken.

pAASeiereNrAAp

Op zaterdag 15 
april organiseert 
de ouderraad 
hun tweede 
paaseierenraap. De 
eerste editie van 
vorig schooljaar was 
een groot succes. 
Tientallen kleuters en 

leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gingen 
toen vol enthousiasme op zoek naar gekleurde 
paaseieren.
Na de zoektocht konden de kinderen de gevonden 
eieren inruilen voor echte paaseieren. Als het weer 
een beetje meezit, wordt dit opnieuw een toffe dag 
voor heel veel jonge kinderen.

Er worden ook gouden eieren verstopt. Moeilijker te 
vinden, maar die leveren wel iets extra’s op. Zet je 

mandje of emmertje nu al 
klaar!

StedeLiJke BASiSScHooL de BrUg, eeN pASSeNde NAAM Voor oNze ScHooL

“Een BRUG op 
deze school is 
kansen bieden.”

kALeNder

Dinsdag 18 april 2017
Instap nieuwe kleuters

Maandag 1 mei 2017
Vrije dag (feestdag)

Zaterdag 20 mei 2017
Schoolfeest

Donderdag 25 & vrijdag 26 mei 2017
Geen school - feestdag en brugdag

Donderdag 1 juni 2017
Schoolreis  3e, 4e en 5e leerjaar

Vrijdag 2 juni 2017
Vrije dag

Maandag 5 juni 2017
Vrije dag (feestdag)

Dinsdag 13 juni 2017
Schoolreis 2e en 3e kleuter

Donderdag 29 juni 2017
Oudercontact lager

Vrijdag 30 juni 2017
Vrije namiddag


