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EEN NIEUWE START...

1 september... voor iedereen op school een nieuwe start. Welkom aan onze 
instappertjes, welkom aan onze eersteklassers, welkom aan onze kleuters 
en leerlingen die naar een volgend jaar overgaan. Maar ook: welkom aan 
nieuwe collega’s, aan oude vertrouwde collega’s die straks een nieuwe start 
maken met hun leerlingen.

Welkom... zo mag ook ik me voelen bij een nieuwe start als directeur 
van deze school. Na 8 jaar directeur van de Centrumschool te Kuurne 
en de voorbije twee jaar eveneens directeur-coördinatie van de 
scholengemeenschap Kuurne-Harelbeke mag ik terugkeren naar een 

school waar ik vroeger 17 jaar lang vol enthousiasme samen met  
leerlingen en leerkrachten echt school mocht maken.

Met een pak ervaringen, het enthousiasme van mezelf en dat van een 
team met heel veel kwaliteiten wil ik me engageren om Stedelijke 

Basisschool 1 verder te laten groeien tot een school die mee evolueert met de ontwikkelingen van 
onze maatschappij.  

Maar vooraleer te starten is het toch met respect even terugblikken op tal van mooie verwezenlijkingen, 
mede dankzij directeur Chris Lefevere. Dank je wel voor die jarenlange inzet voor onze Stedelijke 
Basisschool 1. 

Voor directeur Chris nu een nieuwe start...

Voor directie en leerkrachten een nieuwe start...

Voor onze kinderen een nieuwe start...

... 3, 2, 1.... START!

Koen Dierynck
Directeur Stedelijke Basisschool 1

GSM OP SCHOOL

Gsm of smartphone, het maakt ons allemaal 
bereikbaar. Toch past dit niet echt binnen de 
schoolmuren voor onze kinderen. Het stoort, 
kan verloren of beschadigd raken en is echt 
onnodig.

Leerlingen die toch met 
de gsm naar school 
komen vragen we 
om deze telkens 
af te geven op het 
secretariaat. Op het 
einde van het dagdeel 
kan deze dan terug 
opgehaald worden.

VOLG ONS ...

www.sbs1.be

www.facebook.com/
stedelijkebasisschool1

WE ZIJN BEREIKBAAR!

directie : directie@sbs1.be
                 info@sbs1.be

secretariaat : secretariaat@sbs1.be



AGENDA

DINSDAG 8 SEPTEMBER
 KIVA kick-off

DINSDAG 13 T.E.M VRIJDAG 16 SEPTEMBER

zeeklassen 6de leerjaar

DINSDAG 13 SEPTEMBER  

infoavond eerste leerjaar

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 

infoavond derde kleuter

DONDERDAG 29 SEPTEMBER

infoavond KIVA

MAANDAG 3 OKTOBER 

vrije dag

MAANDAG 24 OKTOBER 

pedagogische studiedag

DONDERDAG 27 OKTOBER 

selectief oudercontact

VRIJDAG 28 OKTOBER 

Halloween

MAANDAG 31 OKTOBER T.E.M 4 NOVEMBER 

herfstvakantie

VRIJDAG 11 NOVEMBER 

wapenstilstand (vrije dag)

MAANDAG 5 DECEMBER 

sintfeest

DONDERDAG 22 DECEMBER

oudercontact + kerstcafé

ZEG MAAR GEWOON “KIVA”
(in plaats van Kiusaamisen Vastainen 

of Kiusaamista Vastustava)

Wie zich goed voelt, 
presteert beter… 
daar hoeven we geen 
tekening bij te maken. 
Dat is zeker zo bij grote 
mensen, maar nog veel 
meer bij onze kinderen. 

Zich goed voelen 
gaat niet altijd even 
spontaan. Samen 
spelen en werken is niet altijd evident. Door 
aandacht en begrip voor elkaar te hebben, door 
bepaalde situaties te duiden, door afspraken 
te maken… kunnen we samen ontwikkelen en 
streven dat elk kind zich beter tot goed voelt nu, 
maar vooral ook naar later toe.

Dit jaar zet de school dan ook ten volle in op het 
zoeken naar mogelijkheden om kinderen beter te 
laten ontwikkelen in hun sociale vaardigheden. 
Een groot onderdeel hiervan is het KIVA-project, 
een anti pestmethodiek die wereldwijd in scholen 
toegepast wordt. 

Op 8 september geven we de kick-off voor onze 
leerlingen, maar op 29 september lichten we 
dit uitgebreid toe aan ouders. Benadruk mee 
het belang van dit project en kom naar onze 
infoavond. Warm aanbevolen!

noteer zeker deze avond
29 SEPTEMBER : KIVA

mogelijkheid tot inschrijven volgt

EN OOK ZIJ ZIJN VERTROKKEN!
welkom nieuwe leerkrachten

Zowel in kleuter als lager mogen we dit schooljaar nieuwe collega’s verwelkomen.
Welkom juf Louise en juf Sandrine in het kleuter en juf Pauline en juf Bo in het lager.

We wensen jullie een boeiend schooljaar toe.

Hier binnenin stellen we ook graag ons voltallig 
team voor. Welkom!



VOOR OP HET NACHTKASTJE
een vernieuwde afsprakennota, zeker het lezen waard...

Een school is gebonden aan heel wat afspraken. Dankzij die afspraken 
kunnen we optimaal een school laten functioneren waar elk kind het 
meest kansen krijgt. Het is echter belangrijk dat elke ouder weet heeft 
van alle afspraken. Mogen we vragen om de vernieuwde afspraken-
nota zeker even in te kijken, zelfs al komt uw kind al jaren naar onze 
school. School, dat maken we samen!

WELKOM IN DE JUNGLE
spelen in een leuk decor

De voorbije jaren werd door het leerkrachtenteam en de ouderraad werk gemaakt van een echte 
“speel”plaats voor de leerlingen. Er werd extra spelmateriaal gezocht, er is de schoolradio en de 
ouderraad schonk een leuke apenbrug voor de leerlingen van het lager.

De afgelopen vakantie werd deze apenbrug in een jungledecor gestopt. Leuk, kleurrijk en tof! We 
hopen dat onze leerlingen ook zo de speelplaats beleven.

EENVOUD SIERT
gezonde aandacht voor de jarige

Jarig zijn betekent even extra aandacht krijgen, 
complimentjes ontvangen van iedereen...

Veel te vaak merken we dat verjaardag 
blijkbaar gelijkgesteld wordt met ongezonde 
suikerijen, taarten of zelfs dure attenties.
Mogen we vragen om dit op school achterwege 
te laten.

Een eenvoudig iets: een stukje cake of fruit als 
attentie kan. Maar meer echt niet...

ET MOI, JE PARLE...
Franse taalinitiatie in SBS1

Sinds vorig schoojaar kan elke basisschool 
overgaan tot vervroegde vreemdetaleninitiatie. 
Overtuigd dat jonge kinderen van jongs af 
aan zeer gevoelig zijn voor het aanleren van 
een nieuwe taal, schoot het leerkrachtenteam 
onmiddellijk in de startblokken.

Vanaf het eerste leerjaar zal op een speelse, 
maar planmatige manier kennis gemaakt worden 
met de Franse taal. Vanaf het vijfde leerjaar zal 
Frans dan verder intensief uitgediept worden. 



SAFETY FIRST
een serie veiligheidsmaatregelen

De Smos, Dirk Porrez, Ingrid en Luc, maar ook al 
onze leerkrachten beseffen het maar al te goed: 
veiligheid staat voorop. Zeker bij een school als 
SBS1 die midden een stad ingeplant staat.

Hierbij willen we dan elke ouder bij de start van 
een veilig schooljaar duiden op enkele belangrijke 
aandachtspunten. 

- Te voet, met de fi ets, of zelfs met de auto bij 
het in- of uitstappen: een fl uohesje is uitermate 
belangrijk om als kind zeker zichtbaar te zijn. 

Weersomstandigheden spelen zelfs geen rol. Op drukke 
spitsmomenten moet uw kind gewoon “opvallen”.

- De school blijft na het einde van een dagdeel verantwoordelijk 
voor uw kind dat te voet of met de fi ets huiswaarts trekt. 
Hiervoor werden afspraken gemaakt die uitgebreid na te 
lezen zijn in onze afsprakennota. Mogen we heel duidelijk 
vragen dat geen enkel kind zomaar de school verlaat. Ook als 
staat mama 100 meter verder te wachten.

- Leerkrachten die nog toezicht hebben op de speelplaats 
na school zien soms met lede ogen aan hoe ouders over de 
speelplaats heen en weer fi etsen. Dit brengt alle aanwezige 
spelende kinderen in gevaar. Mogen we vragen om bij het 
dwarsen van een speelplaats niet meer te fi etsen.

- Vorig jaar werden reeds initiatieven ondernomen om 
wachtende ouders aan de schoolpoort wat te centraliseren. 
Wanneer een schoolrij samen met de verantwoordelijke 
leerkracht de school verlaat is het soms wurmen tussen de 
wachtende ouders. Respecteer aub de wachtzone die wordt 
voorgesteld.

RING
Blij dat je op tijd bent…

We hoeven het 
hopelijk niemand 

te zeggen: 
school is 
belangrijk! Maar 
soms denken 
we teveel aan 

enkel vakken en 
lessen...

De vele speeltijden, voorschools of 
naschools samenzijn, gezamenlijke 
afspraken beleven, kleine ruzietjes 
en grote vreugdes… het leert 
uw kind zoveel meer dan alleen 
cijfers en letters. Om dit alles 
intens mee te beleven is op tijd 
naar school komen echt een must.

Een kwartier voor de lessen of 
activiteiten beginnen kan uw kind 
op de speelplaats nog heel wat 
rijke ervaringen opdoen. Geef uw 
kind die kans. Enkel op of zelfs na 
het belsignaal aanwezig zijn is al 
kansen missen. En bovendien…. 
Het stoort de groep die samen met 
de leerkracht vanaf het belsignaal 
onmiddellijk en enthousiast 
na het spelen wil starten. Een 
werkpuntje voor de school dat 
dit jaar alle aandacht verdient.

We
ho

BLABLABLA...
veel zeggen met weinig woorden

Er gebeurt veel op deze school, heel veel zelfs. Het is belangrijk dat ouders hiervan op 
de hoogte zijn en samen met hun kind school meebeleven. In een tijd waar het bulkt 
van de communicatiemiddelen wil de school dan ook alle inspanningen doen om iedereen 
soms kort, maar wel altijd duidelijk te bereiken. Vanaf dit schooljaar proberen we naast 
alle reeds bestaande vormen van communicatie (oudercontacten, schoolklokje, website, 
facebook, briefwisseling, telefonische- en mailcontacten ….) enkele nieuwe initiatieven uit.

Kort communiceren met pictogrammen

Een klasuitstap hoeft geen ellenlange brief meer te zijn. Als we kort communiceren met 
pictogrammen en korte woordgroepen kunnen we dit duidelijker en overzichtelijker voor 
iedereen zeggen. Heel wat brieven zullen vervangen worden door dergelijke duidelijkepictobrief.    
En… dit hangt ook gemakkelijker als geheugensteuntje aan uw koelkast thuis…

Een kattebelletje
Soms moeten we nog even iets herinneren aan ouders : een 
klasuitstap, enkele afspraken, een mededeling… Hiervoor gaan we 
digitaal via het “kattebelletje”. Elke ouder die correct bij de start van 
het schooljaar de emailgegevens doorgeeft aan de school zal tijdens 
het schooljaar mee op de hoogte blijven van het reilen 
en zeilen binnen de klas of school of school via een 
korte nieuwsfl ash.

Een korte, snelle en krachtige manier om te communiceren.


