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bedankt toon
1983-2019... Even snel rekenen en dan weet je het wel...  
Ook deze kan tellen! 36 jaar lang werkte Toon Van Acker als  
CLB-medewerker voor onze school. Met hart en ziel engageerde 
hij zich om steeds de beste oplossingen te zoeken voor kinderen 
en ouders, voor leerkrachten en de school. Dit schooljaar eindigt 
Toon zijn loopbaan als CLB’er.

Toon zag gedurende de afgelopen 36 jaar 
onze school evolueren… de zorg om het 
individuele kind en de klasgroep werd de 
afgelopen decennia steeds belangrijker.  
En dus ook het aandeel van onze CLB-
medewerker Toon Van Acker. Als de zorg-
vraag de school overstijgt en op zoek wil 
naar andere oplossingen, als de school op 
zoek gaat naar bijkomende expertise, dan 
doet de school een beroep op het CLB 
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding). 
In tijden van flexibiliteit, van steeds wis-
selende veranderingen in ons onderwijs 
bleef op onze school één constante: 
de aanwezigheid van CLB-medewerker 
Toon. Voor de school en ons team en 
zeker voor Toon zelf betekende dit al 
die jaren stilletjes kunnen voortbouwen 
aan een sterk zorgbeleid zoals we dit tot 
op vandaag kennen. Een zorgbeleid dat 
tijdens de voorbije doorlichting in oktober 
van de inspectie een uitmuntend rapport 
kreeg. Even waardevol als de kindgerichte 
onderzoeken, de gesprekken met ouders 
waren er immers de vele zorggesprekken 
door Toon met leerkrachten, zorgcoördi-
nator en directie. 

Steeds opnieuw voelde het team de 
expertise, de tips en ideeën van Toon die 
ze uiteindelijk stap voor stap in eigen klas 
of schoolbeleid implementeerden. Toon, 
als externe ondersteuner, deed dit op een 
vastberaden, maar rustige manier: steeds 
met respect voor elke leerkracht en elke 
leerling. Toon liet leerkrachten nadenken 
over eigen handelen, over hoe ze verder 
konden blijven zoeken naar oplossingen 
bij kinderen met zorg. Onmiskenbaar 
heeft Toon onze leerkrachten en dus onze 
school sterker gemaakt.

Het respect voor Toon was wederzijds. 
Dankbaar en met veel appreciatie neemt 
het team deze laatste dagen afscheid 
van Toon. We wensen Toon een verdere 
mooie toekomst. Dank je wel!

...“Deze  kan tellen”...

...denkt de juf van het derde kleuter…
de juf van het eerste weet het onder-
tussen al zeker… En de leerkracht van 
het zesde twijfelt al opnieuw als hij de 
laatste proeven van rood voorziet...

...“Deze  kan tellen”...
…denken ouders en leerlingen bij het 
zien van de laatste punten en het com-
mentaar op het rapport...

...“Deze kan tellen”...
…denken directeur en adjunct… Het was 
er niet eentje dit schooljaar, maar een 
heleboel… de doorlichting, het afscheid 
van meester en adjunct-directeur  
Stefaan Bruwier, de zoektocht binnen 
onze school om steeds aan te passen en 
te verbeteren, nieuwe leerkrachten op 
onze school, kinderen met grote en kleine 
zorgen, probleempjes hier en daar, tus-
sendoor grootouderfeest en schoolfeest, 
prachtige activiteiten binnen en buiten 
de klassen, de eerste keer een Brugge-
meester op school, nieuwe activiteiten 
over de middag, met zoveel leerkrachten 
samenwerken naar het beste toe, on-
dersteund door secretariaat, ouderraad, 
poetspersoneel en zoveel vrijwilligers in 
de opvang en over de middag...

…“Deze kan tellen”… 
...denkt iedereen met gedachten bij de 
start van de eerste vakantiedag.
En gelijk hebben ze! Deze vakantie  is 
verdiend. Tussen het tellen even naar 
adem happen in de vakantie 
en dan... Gewoon weer verder tellen!

Koen Dierynck, directeur
Sanne Cordier, adjunct-directeur

woordje
vooraf



Donderdag 29 augustus  
welkomdag
Maandag 2 september 
eerste schooldag
van di 10 t.e.m.  
vr 13 september  
zeeklassen zesde leerjaar
Dinsdag 10 september 
infoavond eerste leerjaar
Dinsdag 24 september 
infoavond tweede kleuter
Vrijdag 27 september 
sponsorvoettocht lager
Maandag 30 september 
vrije dag

kalender
Het ene 
scHooljaar  
is Het andere 
niet…
Het ene schooljaar is het andere 
niet… dit mag al duidelijk zijn als  
we vooruitblikken naar volgend 
schooljaar.  
 
Zo wisselen een aantal leerkrachten 
van klas en vervoegen een viertal 
nieuwe leerkrachten ons team. In 
het kleuter komt er een extra derde 
kleuterklas, in het lager een derde 
vijfde leerjaar. Twee nieuwe klasunits 
zorgen voor extra plaats voor deze 
bijkomende klassen. Het lager start 
volgend jaar met een nieuwe wis-
kundemethode en het vijfde leerjaar 
stapt samen met STAP (stedelijke 
academie voor podiumkunsten) 
in een muzisch project. Juf Greet 
wordt Sovacoach en zal op geregelde 
tijdstippen sociale vaardigheidstrai-
ningen geven aan klasgroepen van 
het lager. 

Alle nieuwigheden stellen we  
graag voor op onze welkomdag  
op donderdagnamiddag 29  
augustus 2019.

sam uit 2b, filmster in spe
Een paar weken geleden was Sam Mahin Nejad uit klas 2B enkele  
dagen niet op school. Hij had er wel een goede reden voor. Hij verbleef 
in een viersterrenhotel in Berlijn en acteerde mee in een echte speelfilm.

“Mijn mama heeft toevallig op facebook 
gezien dat men kinderen zocht om mee te 
spelen in een Iraanse film. Ze schreef me in. 
Ik moest enkele kleine filmpjes opnemen 
thuis en opsturen en ik werd uitverkozen. 
Het werd officieel geregeld dat ik voor de 
opnames de school mocht missen.”

“We zijn naar Berlijn gevlogen waar ik vier 
dagen op de set heb doorgebracht. We 
moesten eerst repeteren en dan moest ik 
als enig kindje samen met tien grote men-
sen acteren. De film gaat over Mitra, mijn 
zogezegde tante. Ik word door de politie 
ondervraagd. Dan komt er iemand met een 

geweer en moet ik hard schreeuwen.” 

“Ik vond het heel erg leuk en ben nooit 
nerveus geweest. Ik verdiende er 250 euro 
per draaidag en mocht van mama in Berlijn 
wat speelgoed kopen. Ik koos een puzzel van 
150 stukken en iets van Cars.”

“De film is opgenomen in het Iranees maar 
zal worden vertaald in een heleboel talen. 
Hij komt in de cinema en op televisie en mis-
schien wel op Netflix. Ondertussen schreef 
mijn mama me in voor een tweede film. 
Maar wanneer dat allemaal gebeurt, weet ik 
nog niet.”

sportdag
Ruim 900 leerlingen van het eerste tot het zesde van 
onze drie Roeselaarse stedelijke basisscholen lieten op 
24 en 25 juni de spieren los tijdens een gezamenlijke 
sportdag. Samen een sportdag organiseren geeft de kans 
aan onze leerlingen om kennis te maken met zoveel di-
verse sporten en spellen. De loden zon liet hen puffen en 
zweten, maar het plezier was er niet minder om. Sportief 
genot verzekerd en alvast voor herhaling vatbaar.



Wie Wil eens proeven? ...
Themaproef, wiskundeproef, OVSG-proef... maar onze leer-
lingen proefden nog meer. Begin mei waagden het eerste tot 
en met het vijfde leerjaar zich aan de GORKproeven. En het 
proeven van deze proef, smaakte duidelijk naar meer…

De voorbije twee jaar werd ons Stedelijk 
Onderwijs lid van GORK (Gemeentelijk 
Onderwijs Regio Kortrijk). Deze vereniging 
van meer dan 35 gemeentelijke of ste-
delijke scholen uit Zuid-Westvlaanderen 
zorgt voor een pedagoisch-didactisch 
netwerk tussen de scholen. Een unicum in 
Vlaanderen. Elk jaar maken de directeurs 
van deze school een proef van een leer-

gebied. Zo worden leerkrachten nog eens 
gewezen op specifieke leerplandoelen, 
maar wordt ook steeds gezocht naar een 
creatieve manier van evalueren.  
Of… hoe “proeven” plots leuk is…

Een krant maken, zoeken naar de echte 
uitvinder, een recept schrijven...  
Helemaal te gek werd het in het eerste 

leerjaar. Onze beginnende schrijvers  
legden al hun talenten samen om in 
groep een fantastisch eigen stripverhaal 
te schrijven. Dit betekent: kennismaken 
met het verschil tussen een strip en 
een leesboek, kennismaken met een 
tekstballon, zelf een vervolg bedenken, 
samen ideeën bedenken, uitwerken 
en -schrijven… Zelfs onze leerkrachten 
eerste leerjaar stonden nadien versteld 
van het resultaat. 

Mooie proeven die aantoonden dat een 
proef niet enkel en alleen maar dient om 
te oordelen of te veroordelen, maar best 
kan motiveren en zo het beste uit onze 
leerlingen kan halen.

noor leidt romeo op tot blindengeleideHond
We sparen al jaren dopjes maar wat gebeurt daarmee? ‘Vrienden van de Blinden’ leidt er  
blindengeleidehonden mee op. één van die beestjes woont een jaar bij Noor Dewachtere uit 6B. 

“Mama ontdekte op facebook de moge-
lijkheid om in je eigen huis blindengelei-
dehonden op te leiden. Onze eigen hond 
is oud en we denken al aan het moment 
dat hij er niet meer zal zijn. Willen we nog 
een hond? Niet eenvoudig, want mijn 
ouders zijn gescheiden en ik woon een 
weekje bij papa en dan weer bij mama. 
Zo’n blindenhond in huis halen was dus 
dé oplossing want je krijgt heel wat hulp 
van de begeleiders van ‘Vrienden van de 
Blinden’.”

“We leren hem nu wandelen zonder 
leiband. Hij mag ook geen eten meer van 

tafel stelen. Dat lukt al goed, maar hij gaat 
wel nog altijd enthousiast met onze schoe-
nen lopen. Hij moet ook woordjes leren als 
‘vrij’ als ‘hij mag gaan spelen’ of ‘dank u’, 
dan moet hij een speeltje brengen bij het 
baasje. Iedere week komt er zo een op-
dracht bij. Hij moet dus keihard werken.”

“We weten dat Romeo maar een jaartje 
bij ons zal zijn. Dat is jammer en ik kijk 
niet uit naar het afscheid volgend jaar. 
Maar we kunnen wel afspreken met de 
blinde persoon bij wie Romeo gaat wonen 
en werken. De meeste opleiders houden 
contact met hun dier.” 

afscHeid 6de leerjaar
Deze leerlingen nemen straks afscheid van SBS De Brug. We wensen hen een fantastische toekomst!



welkomdag
Op donderdag 29 augustus 2019 tussen 14u.  en 18u. nodigen we alle kleuters, leerlingen  en ouders uit op onze jaarlijkse welkomdag.  U maakt er kennis met nieuwe zaken , de juf  of meester, de klasgroep…

Zomeravond
Op donderdag 27 juni na schooltijd nodigt 

de ouderraad iedereen uit op een gezellige 

“zomeravond”. We sluiten het schooljaar  

af met een hapje of een drankje en een  

gezellige babbel . Iedereen welkom!

Verloren kledij
Heeft iedereen alle kledij en brooddozen terug 

mee naar huis? Tot 4 juli kan je eventuele  

verloren kledij nog terugkrijgen op school . 

Daarna wordt alles onherroepelijk opgekuist.

We zijn er even niet…
Ons secretariaat blijft dit schooljaar open tot en met 4 juli . De directie kan u bereiken op school tot 10 juli . De hele vakantie is de school ook bereikbaar via info@sbsdebrug.be
Vanaf 19 augustus trekken directie en  secretariaat het nieuwe schooljaar weer op  gang en kan u opnieuw bij hen terecht.

knip uit, zoek een magneet en hang  
uit op uw koelkast of memobord

maak kennis met ons team volgend scHooljaar
Hieronder lees je de samen-
stelling van ons leerkrachten-
team zoals deze reeds gekend 
is op het moment van publi-
catie van dit Schoolklokje.

directeur Koen Dierynck
adjunct-directeur Sanne Cordier
zorgcoördinatie Cathy Van de 
Moortele

secretariaat Nancy Deblieck, 
Dorine Catteeuw, Celine Wybo

ICT Matthias Lauwyck,  
Anthony Vannieuwenhuyse

kleUTer
1KA Hannelore Azou
1KB Liesbeth Vuylsteke
1KC Sally Peire
co-teaching Matthijs Cool,  

Caroline Depoorter,  
Sandrine Vermeersch

LO Caroline Depoorter
kinderverzorgster  Stefanie 

Houtekier

2KA Els Thijbergin
2KB Evelien Matten
co-teaching Rais Depoorter
LO Evelien Matten

3KA Hilde Pattyn
3KB Hannelore Degraeve
3KC Lien Debal / Matthijs Cool
co-teaching An Bruneel
LO Matthijs Cool

laGer 
1A Ilse Portier
1B Jolien Lievens
1C Pauline Vandewalle

2A Leen Vandewalle  
(vervangen door interim 
Marie-Julie Vervisch)

2B Nathalie Lebon
2C Lisa Cappelle

3A Liesbeth Degraeve
3B Oona Drieghe
3C (nog niet gekend)

4A Hjordis Dely
4B Sandrine Meulebrouck

5A Jo Vanlauwe
5B Jan Vankeirsbilck
5C Bo Bouckaert

6A Bart Crabbe, Greet  
Bosschaert

6B Anthony Vannieuwen-
huyse, Greet Bosschaert

zorg Kris Veranneman,  
Katrien Nottebaert,  
Veerle Vandenbroucke

sovacoach Greet Bosschaert
LO Luc Cambier

leermeesters levensbeschouwing           
Nele De Craemere (RKG),  
Riet Peuteman (NCZ),  
Abdelkrim Rachedi (ISL),  
Marc Vrambout (PEGO),  
Roze Jonceska (ORT),  
Natasa Urosevic (ORT)

coôrdinatie opvang  
Greet Cardoen

Voor hen wordt het iets anders anders…
Juf Veerle is al enkele jaren een ver-
trouwd gezicht in het derde leerjaar.  
Volgend schooljaar wacht haar een  
nieuwe uitdaging. Haar ervaring neemt 
ze mee naar de zorg waar ze zodoende 
leerlingen, klasgroepen of leerkrachten 
nog beter kan ondersteunen.

Ook Juf Greet ruilt haar vierde klas in  
voor een nieuwe uitdaging. Volgend 
schooljaar start zij als coach Sociale  

Vaardigheden in onze drie stedelijke basis-
scholen (zie eerder in dit Schoolklokje). 
Daarnaast zal zij ook muzische vorming  
geven in ons zesde leerjaar. Bovendien werkt 
juf Greet ook enkele uren voor de Stedelijke 
Academie voor Podiumkunsten. De lessen 
woordkunst die op onze school gegeven 
worden neemt zij voor haar rekening.

Juf Bo stond de voorbije jaren een aantal 
lestijden in het zesde leerjaar en gaf ook 

zorg. Maar volgend schooljaar staat ze aan 
de zijde van meester Jan en juf Jo in het 
vijfde leerjaar.

Juf Kaat was dit jaar actief in de zorg 
en ons tweede leerjaar, maar ruilt onze 
school in voor een andere ervaring.  
Op dit ogenblik wordt ons team nog  
verder aangevuld met tijdelijke leer- 
krachten. We stellen ze graag aan u voor 
in ons volgende verwelkomingsklokje.


