EEN SCHOOLDAG

schooluren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

voormiddag

8.30u. - 11.40u.

8.30u. - 11.40u.

8.30u. - 11.15u.

8.30u. - 11.40u.

8.30u. - 11.40u.

namiddag

13.15u. - 16.00u.

13.15u. - 16.00u.

13.15u. - 16.00u.

13.20u. - 15.00u.

school- / boekentas

kiko

Ik kom naar school

KLEUTER
onthaal

naar school met de fluojas!

Van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie is het fluohesje voor iedereen verplicht.
De school ligt in een zone 30 met als bedoeling de schoolomgeving verkeersveilig uit te bouwen.
poortbewaker
elk half dagdeel schakelen
we een poortbewaker in. Deze
persoon helpt zorgen voor de
veiligheid aan de schoolpoort.
Niemand verlaat, zonder schriftelijke toestemming, alleen de
school.

met de fiets

met de bus

met de auto

heen en terug

• Zichtbaarheid is belangrijk
(fietshelm, lichten, fluojas, felle
kleuren, ...
• Respecteer de verkeersregels.
• Jaarlijks fietsencontrole.

• Vaste busroute met
verschillende haltes.
• Bustarieven zijn vastgesteld
door De Lijn.
• Wenst u gebruik te maken
van de bus? Contacteer het
secretariaat.

• Voor de schoolpoort is er een
zoen & vroemzone
• Parkeren in de buurt is beperkt.
• Respecteer de verkeersregels.
• Parkeren kan op de parking
aan de Steenstraat.

medicatie

afwezig

(zie schoolreglement hoofdstuk 19)

(zie schoolreglement hoofdstuk 3)
Steeds melden aan de leerkracht of het secretariaat!
ziekte
Minder dan 3 kalenderdagen ziek? Ziekteattest van de ouders (max. 4x per schooljaar).
Drie of meer kalenderdagen ziek? Medisch attest.
Geef het ziektebriefje ten laatste 10 dagen na de eerste dag van de afwezigheid af.
andere
Andere reden tot afwezigheid? Geef steeds een attest af.
Onwettig afwezig? Respecteer de leerplicht van uw kind.

schoolverzekering

Heeft uw kind tijdens de schooluren
medicatie nodig? Vul de medicatiefiche in. De fiche is
terug te vinden op www.sbsdebrug.be

zindelijkheid
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is.
Zit uw kind in peuter of eerste kleuterklas? Geef
reservekledij mee.
Is uw kind niet zindelijk? Dan werken we samen!

(zie schoolreglement hoofdstuk 3)
De leerlingen zijn verzekerd: o tijdens de lessen
			 o tijdens de buitenschoolse activiteiten
			 o op weg van en naar school
De verzekering telt voor:
o persoonlijk letsel
			 o bril, dit wordt gedeeltelijk vergoed
			 o niet voor materiële schade

zorg voor materiaal

(zie schoolreglement, hoofdstuk 14)

U wordt hiervan telefonisch of via de agenda van
uw kind op de hoogte gebracht.
Plaats een handtekening bij het bericht.

verloren
voorwerpen
Plaats de naam van uw kind op alle
materialen en kleding van uw kind.
Toch iets verloren? Alle verloren
voorwerpen in de grijze box aan de
hal.

voor- en naschoolse opvang
Wordt verzorgd door de school. Vanaf 6.45u. tot 18.15u..
Op vrijdag tot 17.15u. en op woensdag tot 12.15u.

heen- en weerboekje /
schoolagenda

Uw kleuter wordt afgezet aan de schoolpoort.
Hou het afscheid kort. Vanaf daar kan uw kind alleen verder naar de speelplaats of
naar de klas. We verwachten een stipte aanwezigheid.

Dit zorgt voor contact tussen u en school. U vindt daar
alle taken in terug. Dagelijks wordt de agenda nagekeken. U ondertekent dagelijks de agenda. Er is voor u
plaats voor een mededeling.

kleuterspeelplaats
Wanneer?
		
		

- ’s morgens tussen 8u en 8.30u.
- tijdens de 2 speeltijden: om 10.10u; en 14.55u.
- over de middag

bewegingsopvoeding
Wanneer?

tussendoortje

2x per week

Wat? een stuk fruit of een koek zonder
chocolade.
Wanneer? fruit in de voormiddag en koek in de namiddag.
Kleuter: u geeft zelf een stuk fruit mee
Lager: uw kind zorgt zelf voor een stuk fruit
en/of een koek.

LAGER
speelplaatsafspraken

Op de speelplaats gelden heel wat afspraken. Je kan deze
terugvinden in de afsprakennota of op de speelplaats.

L.O.

Uw kind krijgt op een vaste dag turnles. Sportkledij van school is
verplicht. Heb je tijdens het jaar nieuwe kledij nodig? Schrijf dit in de
schoolagenda. De betaling gebeurt via de factuur.
Wat wanneer uw kind niet mag sporten? U schrijft een briefje
voor de turnleerkracht. Wanneer uw kind langer dan 1 les niet
mag deelnemen dan is een doktersattest verplicht.

zwemmen

Waar? Sportoase Roeselare
Wanneer? Wordt meegedeeld in de schoolagenda.
Wat steekt er in de zwemzak?
- zwemkledij
- handdoeken
- badmuts is verplicht! Wie nog geen badmuts heeft of een 		
nieuwe badmuts wenst, vraagt deze aan de turnleerkracht. U 		
noteert dit in de agenda. De betaling gebeurt via de factuur.

ICT op school

op regelmatige tijdstippen werken met de leerlingen met computers
en/of iPads.

niveaulezen

Wat? De kinderen lezen in kleine
groepjes samen met een 		
lees(groot)ouder of een leerkracht
Voor wie?
1e lj: na de herfstvakantie wekelijks
2e lj: wekelijks

ﬂo

Wat met smartphone, GSM, tablet of
tracker? Uw kind geeft deze af in het
secretariaat vanaf hij op school is.

zelfstandigheid
als het even fout gaat

voor- en namiddag

Wat moet er in de schooltas?
een boterhammendoos voor wie op school eet
het heen- en weerboekje /schoolagenda
LAGER: fruit in de voormiddag, koek mag in de namiddag
KLEUTER: fruit in de voormiddag

Kleuters en peuters worden gestimuleerd
om zoveel mogelijk zelf te doen. U helpt ons hierbij door
dit ook thuis te stimuleren. Vb. boekentas leeg maken,
alleen eten, jas aan- en uit, ...

verjaardagen

Is uw kind jarig? Dan vieren we dit in de
klas. Wij zorgen voor een traktaat in de
klas. Niemand trakteert zelf voor zijn
verjaardag.

middag
schoolmaaltijden

U kan voor uw kind kiezen tussen:
warme maaltijd:
standaard maaltijd, vegetarische maaltijd
			
of varkensvleesvrije maaltijd
eigen lunchpakket meegebracht van thuis
iedereen krijgt soep
Kostprijs?
warme maaltijd: € 2,30 (KL) - € 2,70 (L)
		
eigen lunchpakket: € 0,25
		
middagopvang: € 1,00

peuterslapen

Wat? De peuters kunnen over de middag slapen. Eerst eet uw kind de
gewenste maaltijd en gaat daarna slapen in een kleine groep. Na het
slapen gaan ze terug naar de klas
Door wie? Een onthaalouder in samenwerking met KIDZ
Meer info? Bij KIDZ

middagopvang

De school organiseert opvang over de middag. De kost hiervan komt op
de maandelijkse factuur (zie bijdrageregeling).

avond
na schooltijd

• bus
• rijen
rij Noordstraat
rij Godshuislaan
rij Materniteit
rij Sint-Amandstraat
• ophalen
kleuter aan de klas
		
lager op de speelplaats
		
(na het signaal van de leerkracht)
• KIDZ

huistaken/studie

• Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond
• 1e leerjaar: begeleide huiswerkklas
• 2e - 6e leerjaar: studie

Welkom op onze school!

respectvolle school
levensbeschouwing

Kleuter: Geen levensbeschouwing.
Lager: U maakt voor uw kind een keuze van levensbeschouwing of vrijstelling. De keuze moet voor 30 juni doorgegeven worden voor het volgende 		
schooljaar. Wijzigingen kunnen niet tijdens het schooljaar.

open school

schoolrekening

Aan het begin van de maand worden de bijdragen gefactureerd. U kan deze via mail of op papier ontvangen.
Wie dat wenst kan de schoolrekening laten domiciliëren. Vragen? info@sbsdebrug.be

kostenbijdrage

•
•
•
•
•

Onderwijsgebonden uitgaven (vb. leeruitstappen, zwemmen, ....)
Kleuter: maximum 45 euro
Lager: maximum 90 euro
Persoonlijke uitgaven (vb. maaltijden, middagopvang, ...)

ouderraad

leerkracht: bereikbaar via mail (zie website)
Gimme (digitaal communicatieplatform)
website		
http://www.sbsdebrug.be
facebook
http://www.facebook.be/sbsdebrug
schoolklokje (4x per jaar)

Deze helpt de school met de organisatie en ondersteuning van verschillende
activiteiten. Via de ouderraad willen wij de betrokkenheid en de inbreng van de
ouders verhogen.
Wenst u hierbij aan te sluiten? Neem dan contact op met de voorzitter via
mariedeboutte@gmail.com

schooltoelage

wet op de privacy

Bij de inschrijving vragen wij uw toestemming om beeldmateriaal van uw kind te mogen verspreiden.
Deze toestemming geldt voor de volledige schoolloopbaan.

aanvragen via http://www.studietoelagen.be
Hulp nodig? Welzijnshuis http://www.roeselare.be/welzijnshuis

schoolraad
Wat? De schoolraad bespreekt de werking van de school. Ze gaan in
overleg met het schoolbestuur en geven advies.
Wie? ouders, leerkrachten en plaatselijke gemeenschap

betrokken ouders

actieve school
schoolreis
		

communicatie

Opvoeding en onderwijs hebben de meeste kans op slagen als school en
ouders samenwerken. Om deze reden vragen wij:
- Breng uw kind elke dag en stipt op tijd naar school.
- Steun een individuele begeleiding indien nodig.
- Kom naar onze infomomenten en naar de oudercontacten.
- Nederlands is de onderwijstaal van de school.

kleuter: jaarlijks
lager: jaarlijks voor 3de, 4de en 5de leerjaar

meerdaagse activiteiten (enkel lager)
		
sportklassen:
jaarlijks neemt het 3de en 4de leerjaar gedurende 3 dagen hieraan deel
					
uw kind gaat een halve dag sporten en krijgt een halve dag les
			
meerdaagse uitstap (tweejaarlijks - deze uitstap is verplicht)
				1ste leerjaar: bosklassen - 2de leerjaar: boerderijklassen - 6de leerjaar: zeeklassen
inspraak leerlingen
Met de Bruggemeester en schepenen van het 6de leerjaar richten we een leerlingenraad op. De leerlingen luisteren naar de
opmerkingen van alle klassen en bespreken met de betrokken leerkracht en directie.
BrugFUN
Leerlingen kunnen tijdens de middagpauze spelmateriaal lenen (springtouw, stelten, ...).
De oudste leerlingen baten ons speelgoedwinkeltje uit.

VEILIGE SCHOOL

schoolbestuur
Onze school maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs.
Schepen van Onderwijs: Nathalie Muylle
Algemeen Directeur: Bert Desmet
Directeur Coördinatie: Ignace Degryse
Schooldirecteur: Koen Dierynck
Adjunct-Directeur: Sanne Cordier
Brugfiguur: Daphné Debels

lerende school
Wij volgen met onze school de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor kleuter en lager onderwijs van OVSG. Op regelmatige tijdstippen zijn er in het lager
proeven. Deze proeven krijgen de leerlingen mee naar huis ter ondertekening. De behaalde punten zijn terug te vinden op het rapport.
HERFST

WINTER

LENTE

ZOMER

1e leerjaar

alternatief rapport

alternatief rapport

puntenrapport

puntenrapport

2e t.e.m. 6e leerjaar

tussentijds rapport

volledig rapport

tussentijds rapport

volledig rapport

getuigschrift basisonderwijs

Wie slaagt in het basisonderwijs ontvangt een getuigschrift. Dit is nodig om te kunnen starten in de A-stroom van het secundair onderwijs. Wie niet slaagt,
ontvangt een attest en kan enkel terecht in de B-stroom.

Cas en Lisa - Kiko en Flo
Samen met Cas en Lisa / Kiko en Flo werken we in school rond sociale vaardigheden op de speelplaats en in de klas.
Ieder jaar werken we rond diverse thema’s.
sovacoach juf Greet
Brengt zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing bij via de methodieken van Rots en Water.
gezondheidsbeleid
Niet toegelaten: snoep, chips en frisdranken
Toegelaten: een stuk fruit, een boterham, een wafel, een droge koek zonder chocolade, ...
Over de middag krijgt uw kind soep en water aangeboden. Tijdens de dag is er steeds kraantjeswater ter beschikking of drinkt het
kind water van zijn meegebracht herbruikbaar flesje.
hygiëne en veiligheid
• Treft u luizen of neten aan in het haar van uw kind, verwittig de school en behandel uw kind onmiddellijk.
• Kleding, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
• Modegrillen of kapsels die dienen om op te vallen of zich te distantiëren van de medeleerlingen zijn niet
toegestaan. De school beslist wat kan en niet kan.
Stedelijke Basisschool De Brug
Brugsesteenweg 75
8800 Roeselare

051 24 15 23
info@sbsdebrug.be
http://www.sbsdebrugbe

kindvolgsysteem en zorgbreed werken

De observaties van het kleuter en de resultaten van het lager worden bijgehouden in een kindvolgsysteem. In samenspraak met ouders, school en CLB
zorgen we steeds voor passende hulp.

Trikant (VCLB Roeselare)

051 25 97 00
Contactpersoon psycho-pedagogische begeleiding: Nele Vanoverberghe
Medewerker: Sharon Beernaert
Maatschappelijk werker: Frederik Dehullu
Schoolarts: An Dewispelaere
Verpleegkundige: Annelien Lambrecht

externe zorg (logo, kiné, ...)

Kleuter: tijdens de lesuren
Lager: enkel na schooltijd of tijdens de middagpauze.

ondersteuningsnetwerk

We werken samen met het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. Meer info bij de zorgcoördinator.

