
ROETSJ…
Beste kinderen en ouders,

Neem plaats en maak je klaar voor alweer een ritje op onze rollercoaster.

Directie, leerkrachten, secretariaat, poetspersoneel maakten de afgelopen dagen ons attractiepark klaar voor 
alweer honderden bezoekers. Met een verfborstel, schroevendraaier en hamer in de hand was het voor onze 

werkmannen werken tegen de klok. De groendienst scheerde hagen, haalde elk kruidje tussen tegels die al 
maanden niet meer belopen werden.

Merk je het? Wij zijn er klaar voor!

Neem dus met het volste vertrouwen plaats in onze rollercoaster. Opgelet: op 1 september vertrekken we met een ruk. We komen 
pas tot stilstand op 30 juni 2018. Toegegeven: af en toe blijven we wel even hangen; om te genieten van wat we beleefden en 
weer uit de kijken naar de rest van de rit. En we beloven: het wordt een ervaring om nooit meer te vergeten.  
In tien maanden tijd maak je kennis met heel wat attracties: verschillende activiteiten in de klas, goochelen  
met cijfers en letters, grappen en grollen, plezier tussendoor, acrobatie in sport en spel…

We zijn blij dat zovelen plaats nemen in onze rollercoaster. We doen er alles aan om samen te 
vertrekken om samen de loops te nemen doorheen ons schooljaar. Elk karretje is een bijzonder 
karretje, maar ze horen allemaal bijeen. 

Merk je het? Wij zijn er klaar voor!

Begint het bij jou al te kriebelen? Gesp je vast en laat je meenemen 
voor een fantastisch schooljaar.

Roetsj…. En we zijn vertrokken!

Koen Dierynck 
Directeur

PS : In dit schoolklokje verklappen we al enkele wijzigingen in ons attractiepark. Lees ze toch even aandachtig, want het is 
belangrijk om straks met een goed gevoel te starten.

Kleuterklassen voortaan ook op blog
Voortaan kan je activiteiten van de kleuterklas van jouw kind ook 
volgen op een blog. 
Hieronder vind je het blogadres.

K1A - juf Lore
http://deklasvanjuflore.simplesite.com/
K1B - juf Sandrine
http://deklasvanjufsandrine.simplesite.com/
K1C - juf Sally
http://deklasvanjufsally.simplesite.com/

K2B - meester Matthijs
http://deklasvanmeestermatthijs.simplesite.com/

K2A - juf Els
http://deklasvanjufels.simplesite.com/

K3A - juf Hilde
http://deklasvanjufhilde.simplesite.com/
K3B - juf Hannelore
http://deklasvanjufhannelore.simplesite.com/



Niets leuker dan samen een 
verjaardag vieren in klas. Maar 
vanaf dit schooljaar zorgt de 
school zelf voor het feestje… Een attentie meegebracht van 
thuis kan niet meer. Elke jarige kleuter of leerling uit het 
lager haalt bij de directeur de “verjaardagsdoos” en een 
persoonlijke verjaardagskaart af. 
Hiermee wordt getrakteerd in 
klas. 

Al gemerkt? Ons kleutergebouw 
onderging de voorbije maanden 
grondige renovatiewerken. Alle 
klassen werden leeggemaakt, 
er werd geboend en geschrobd, 
de vloerbekleding werd 
gerenoveerd en alle klassen 
kregen een goeie lik verf…

Schoolgaan is vermoeiend. Dat 
ervaren onze allerjongsten maar 
al te goed. Vanaf dit schooljaar 
kunnen zij in het slaapklasje 
over de middag tussen 12 en 
14u even een tukje doen. Om 
dan weer volop te spelen! Meer 
info kan verkregen worden via 
de juffen van het eerste peuter/
kleuter of de directie.

Vanaf september starten 
onze allerjongsten samen 
met de kleuters van het 
eerste kleuter. Pas vanaf 
januari is er de opstart van 
een peuterklasje. Kleuters en 
peuters samen: dat is geloven 
in meer ontwikkelingskansen, 
in werken aan sociale 
vaardigheden…

Vanaf dit schooljaar dragen 
we met z’n allen fluo. Onze 
schoolomgeving is te gevaarlijk 
om zelf geen inspanning te 
leveren naar veiligheid. Vanaf 
eind oktober starten we met 
onze fluocampagne.
Euh…wie geen fluohesje draagt, 
is straks gezien….

Parkeren op de bussstrook, de 
wagen parkeren en uitstappen 
op de vroem- en zoenzone, 
parkeren op het fietspad, 
dubbel parkeren, oversteken 
met de kinderen 20 meter 
naast het zebrapad… allemaal 
verkeersovertredingen die 
we dagdagelijks voor de 

schoolpoort zien. We vragen ook dit schooljaar aan elke 
ouder of grootouder om zeker voor onze schoolpoort het 
goeie voorbeeld te tonen aan onze kinderen. 

Alleen gaat het zeker goed, 
met twee nog beter… 
Dit schooljaar krijgt elke 
kleuterklas een halftijdse extra 
kleuteronderwijzer erbij.
Zo kan er veel meer binnen de 
klas op diverse niveaus gewerkt 

en gespeeld worden. Zo krijgt elke kleuter de ruimte om op 
eigen tempo te ontwikkelen.

Tralalie tralala…. Voortaan 
wordt twee keer naschools 
gezongen op school. Vanaf 
dit schooljaar kunnen kin-
deren vanaf het derde leer-
jaar binnen onze eigen school 
muziekles volgen.

Muziekschool

zoen & VroeM

coteaching

hiep hiep hiep

slaapwel

geMengde 

kleuterklassen

we doen het straks fluo

een nieuw kleedje

nieuw op stedelijke 

Basisschool de Brug...

Medicatie en school ...
Medicatie en school …. Dit gaat in principe niet goed samen… Maar soms is het echt noodzakelijk 
dat een leerling op school toch medicatie toegediend krijgt. Dit kan niet zomaar. Hiervoor vragen 
we om een medicatieformulier in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Ook voor 
het melden van allergieën werken we voortaan met een meldingsformulier. Het formulier kan je 
bij de leerkrachten of secretariaat verkrijgen, of rechtstreeks downloaden op onze schoolsite.



fruit!

In het kleuter kiezen we 
in de voormiddag voor 
een gezond tussendoortje. 
Geef uw kleuter elke dag 
een kleine portie fruit of 
groente mee naar school.
Een stuk appel, banaan, 
een wortel of wat 
kerstomaatjes…alles kan. 
Steek alles netjes in een 
doosje zodat uw kleuter 
snel alles kan verorberen.

koek!

In de namiddag zorgt de school 
zelf voor een koek voor uw 
kleuter : allemaal dezelfde 
koek, groot genoeg en niet te 
overladen van suikers of andere zoetigheden.
De school zorgt voortaan zelf voor de aankoop, de 
betaling gebeurt telkens via de schoolfactuur per maand. 
(1 koek = 20 cent)

Ook in het lager blijven 
we fruit als tussendoortje 
promoten. Kinderen die een 
koek meebrengen vragen we 
dat dit eveneens een koek 
is zonder zoetigheden. Vaak merken 
we dat door de vele wikkels van de 
koek onze speelplaats er niet zo netjes 
bijligt. Een koek in een doosje blijft de 
allerbeste oplossing hiervoor.

Hij had het beloofd en hij maakt het waar! Ook dit jaar zal Mark 
Punt weer van de partij zijn. Met een aandachtsPUNT probeert hij 
onze leerlingen in het lager te wijzen op een goede leefhouding 
binnen onze schoolmuren. Benieuwd welke puntjes Mark Punt 
dit schooljaar uit zijn mouw tovert…

Het zal even wennen zijn, maar heel 
wat klassen kregen een andere be-
stemming. 
Het kleuter verlaat definitief de 
chalets. Deze chalets worden nu 
ingenomen door de klas Rooms 
Katholieke Godsdienst en het zesde 
leerjaar C. Samen met twee klassen 
tweede kleuterklassen huizen onze 

jongsten uit de peuter/kleuterklas nu in het keutergebouw. Ons 
derde kleuter verhuisde naar de benedenverdieping van ons 
oude schoolgebouw.

8.30 en 13.15…. het zijn belangrijke momenten voor onze kleuters en leerlingen van het lager. 
Dan starten we onmiddellijk met de schooldag. Wie te laat komt mist iets en stoort de klas. 
Dit mag niet: aan ouders vragen we heel duidelijk om elke dag uw kind op tijd naar school te 
brengen. Zeker ook de kleuters…

Wie over de middag op 
school blijft kan ook dit 
schooljaar weer kiezen 
voor eigen boterham-
men, een vegetarische, 
varkensvrije of standaard-
schoolmaaltijd. Kies je 
maaltijd bij het begin van 
dit schooljaar.

Vanaf dit schooljaar vervangen we de 
groene sportshirt. Het wordt voortaan 
een azuurblauwe dryfitshirt met ons 
nieuwe logo van de school. Dankzij spon-
soring van de ouderraad kan deze shirt 
uitzonderlijk aangekocht worden voor 
vier euro. 

tussendoortjes 

in het lager

een andere sportshirt

we Verhuizen...

kies je Maaltijd

Mark punt

op tijd

Ouders, leerkrachten… samen maken we de school 
van uw kind. Goed en regelmatig communiceren is 
daarom zo belangrijk.
In het kleuter starten we met een nieuw initiatief: de 
kleuterblog (zie voorkant van dit schoolklokje). Op 
deze klasblog lees je alle specifieke klasafspraken 
en –gewoontes. Daarnaast vind je heel regelmatig 
een update van info en beeldmateriaal uit de klas. 
Leuk om samen met je kleuter regelmatig eens de 
foto’s opnieuw te bekijken.
Rechtstreeks communiceren gebeurt ofwel 
mondeling of via het heen en weerboekje dat dit 

jaar in een vernieuwd kleedje 
steekt. Laat niet na om hierin 
een korte boodschap, een 
melding … neer te schrijven. De 
klasleerkracht checkt elke dag 
dit boekje. Maar… mogen we ook 
vragen om dit boekje zelf ook 
dagelijks eens na te zien?

heen- & weerBoekje



kalender 1e triMester

septeMBer

01 Eerste schooldag

12 Zeeklassen15

oktoBer

02 Pedagogische studiedag (vrijaf!)

05 Infoavond 3de kleuter

09 Infoavond 2de kleuter

12 Leeruitstap Brugge 5de

17 Infoavond 1ste kleuter

21 Fuif ouderraad De Brug

25 Rapport

26 Selectief oudercontact

30 Start herfstvakantie

noVeMBer

06 Einde herfstvakantie - Instap nieuwe peuters

24 Grootouderfeest - 1e leerjaar

deceMBer

05 Sintfeest

08 Examen 3e graad15

20 Rapport

21 Oudercontact

25 Start kerstvakantie

Op zaterdag 21 oktober organiseert de ouderraad opnieuw een fuif.
In de namiddag tussen 14u.30 en 16u.30 zijn de kinderen baas op de 
dansvloer. We zorgen voor muziek en amusement op hun maat.
Zoals elk feestje is een verkleedfeestje het plezantst: dus de verkleedkoffer 
induiken is de boodschap.
Vanaf 21u. is het de beurt aan de ouders. Na het thema 'Grease' van de 
vorige fuif zijn we volop aan het brainstormen over een nieuw leuk thema. 
Wat wel al zeker is, is goede muziek!
Meer details volgen in de loop van de maand september.
Markeer alvast 21 oktober met dikke stift in je agenda.

fuif!Brugfiguur

daphnne

Heb je vragen rond 
vrije tijdsbesteding van 
je kind? Zoek je hulp 
binnen het gezin, hulp 
voor je kind? Weet je 
niet welke dienst jouw 
of je kind kan helpen? 
Heb je extra hulp nodig 
voor een inschrijving 
van je kind, voor het 
invullen van brieven of 

documenten? Heb je vragen bij het opvoeden 
van je kind? …
Vanaf september biedt Daphné Debels jou een 
luisterend oor en gaat zij op zoek naar mogelijke 
antwoorden op alle gestelde vragen. Daphné is 
onze link tussen school en thuis; een brugfiguur 
in onze stad.
Je kan Daphné zelf altijd bereiken 
op 051 27 23 19 of 0472 56 92 90 of 
daphne.debels@roeselare.be.

Dit schoolklokje en veel andere info vind je ook 
terug op onze vernieuwde website!
www.sbsdebrug.be

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


