
Onlangs was ik op bezoek in de eerste 
kleuterklas. Een kleuter kwam spon-
taan op me toe en trok me aan de 
broek. “Kijk”, zei de kleuter. En even  

spontaan begon de dreumes te zingen “ Kom 
jij, bouw jij, mee aan onze Brug….” Prachtig,  

vertederend… wat een goed gevoel had deze jonge bewon-
er van onze school om uit het niets zomaar ons school-
lied te zingen. Amper drie jaar oud, maar zo betrokken bij 
het schoolgebeuren…Dat is waar we elke dag voor wil-
len gaan : betrokkenheid, enthousiasme, er zin in heb-
ben… Want wie dit heeft, leert ongetwijfeld meer en beter. 
Het voorbije schooljaar puilde uit van initiatieven en ac-
ties om onze leerlingen zo betrokken mogelijk te houden. 
In dit schoolklokje moesten we alweer flink selecteren in 
het aanbod van enthousiasmerende activiteiten. Onder-
tussen maken directie, leerkrachtenteam, de schoolraad 
en de ouderraad al achter de schermen de brug naar een 
volgend schooljaar. Samen werd nagedacht hoe we steeds 
opnieuw onze leerlingen een optimale ontwikkeling kunnen 
garanderen. Ook in dit laatste Klokje lichten we al een tip 
van de sluier over komende wijzigingen. Maar eerst… een 
welverdiende vakantie en tijd voor een oprechte dank-je-
wel aan iedereen die zich het voorbije jaar voor de school 
inzette. Met enthousiasme zingen we volgend schooljaar 
zeker opnieuw : “Kom jij, bouw jij, mee aan onze Brug”…. 
 
Koen Dierynck, Directeur

voorwoord directie Ze leren Zoveel... van elkaar

De voorbije maanden werd binnen ons kleuterteam 
stevig nagedacht over ons kleuteronderwijs. Vra-
gen als: “welk kleuteronderwijs bieden we aan, wat 
vinden we belangrijk voor onze kinderen, waar wil-
len we in de toekomst naar toe?....” werden niet uit 
de weg gegaan. Het leidde tot tal van mogelijkheden 
om volgend schooljaar al onze kleuters de beste  
ontwikkelingskansen te bieden.

Vanaf volgend schooljaar kiest de school voor drie 
gemengde peuterkleuterklassen tijdens de eerste 
semester. Nadien wordt nog een extra peuter- 
klas georganiseerd. Deze nieuwe aanpak is meer 
dan een organisatorische aanpak. Dagelijks ziet 
ons kleuterteam hoe kleuters van elkaar leren 
door samen te spelen, door samen te werken, actief 
bezig te zijn…Door een gemengde groep te maken 
bij onze allerjongsten willen we beide groepen  
laten leren van elkaar: cognitief, maar ook sociaal.  
 
De drie gemengde klassen worden ook sterk 
ondersteund door een co-teacher. Want niet  
enkel onze kinderen leren van elkaar, maar ook 
onze leerkrachten. Samen zien ze meer, kun-
nen ze meer… Zo krijgt elke kleuter binnen een  
kleutergroep nog veel meer aanbod om op eigen 
tempo, op eigen niveau steeds verder te ontwikkelen. 

Dit co-teachen zetten we ook door in de tweede en 
derde kleuterklas. Elke klas krijgt volgend school-
jaar een extra halftijdse ondersteuning. Samen gaan 
de kleuteronderwijzers van de klassen op zoek naar 
de passende zorg voor de ontwikkeling van elke 
kleuter. Het voorbije schooljaar werd al volop ge- 
ëxperimenteerd met deze vorm van ondersteuning. 
Vanuit de ervaringen gaan we volgend schooljaar 
verder. Want…we leren zoveel…van elkaar!

(Verder in dit Klokje leest u de nieuwe personeelsfor-
matie van ons kleuterteam en deze van het lager)

In dit Klokje maken we graag wat ruimte voor een be-
langrijk verkeersbericht van onze buren AZ Delta. De  
komende maanden wordt aan de overkant flink gebouwd: 
een sportmedisch centrum, een oogkliniek, de dienst op-
namevoorbereiding, de polikliniek orthopedie en een multi- 
disciplinair pijncentrum. Het nieuwe gebouw komt op de 
plaats van de huidige bezoekersparking en krijgt een on-
dergrondse parking. 

Als gevolg van die werken zal de bestaande bezoekers- 
parking niet meer beschikbaar zijn en zullen alle bezoek-
ers van het ziekenhuis op de parking aan de overkant van 
de Brugsesteenweg parkeren. 
Gezien er een ondergrondse parking zal gebouwd wor-
den, verwacht men zeker de eerste 6 maanden heel wat 
vrachtverkeer voor afvoer van uitgegraven grond en aan-
voer van bouwmaterialen. Jammer genoeg zal dit wat (ver-
keers)hinder met zich meebrengen. Opgelet dus…

Bouwwerken aZ delta

“Welk kleuter- 
onderWijs bieden We aan, 

Waar Willen We in de 
toekomst naar toe?”



‘N SPEKTAKELSCHOOLFEEST!

De leerlingen zijn er helemaal klaar voor. Met een  
parade werd het schoolfeest ingezet. Het gezicht van de 
deelnemers spreekt boekdelen.

Ongezien op een schoolfeest, maar enorm gesmaakt 
door het publiek. Een vurige tango die stijlvol door  
leerlingen van het tweede leerjaar werd gebracht.

Elke klas bracht een woord aan en zette het dan om in 
een muzische act. Hier zijn de leerlingen van het vijfde 
leerjaar aan zet.

Het eerste leerjaar mocht het eerste luik van het 
schoolfeest afsluiten. Ze brachten een beregoed num-
mer, al waren er ook andere dieren vertegenwoordigd.

De balken van de brug werden aangebracht 
door kleuters. Leerkrachten bouwden ter 
plaatse de brug op en een leerling testte  
direct de constructie uit.

IS GEBOREN
SBS DE BRUG

Sportievelingen uit de lagere school maakten 
een brug tussen het podium van het 
schoolfeest en dat van de happening.  
Juffrouw Sandrine en meester Matthijs  
zorgden voor de enthousiaste begeleiding.



Tientallen leerlingen van onze school oefenden  
meerdere weken na elkaar om het schoollied met 
brio te zingen. Dit gebeurde onder leiding van juffrouw  
Nathalie en onder begeleiding van enkele ouders en  
personeelsleden van onze scholengemeenschap.

De happening werd ingezet door een achttal ge-
dreven dansers onder leiding van juffrouw Lisa en 
meester Hjordis.

De juffen bewegingsopvoeding hadden voor een rijk en ge-
varieerd aanbod gezorgd. Het stralende weer maakte alles 
nog aangenamer.

Er vielen heel wat hindernissen te nemen tijdens  de 
sportdag van de kleuterafdeling.

Na de verhalenworkshop van het Wezelsoor konden 
de leerlingen in een creaworkshop hun fantasie vorm 
geven. Ze creëerden hun held of gaven gestalte aan hun 
planeet. Met het beschikbare materiaal konden ze zich  
volop uitleven.

Het tweede leerjaar bracht ook dit schooljaar 
een bezoek aan de STAP. Vanaf volgend school-
jaar kunnen de leerlingen van het derde leer-
jaar in onze eigen school naar lessen Algemene  
Muzikale Vorming van de STAP gaan.

DE KLEUTERSPORTDAG

HET WEZELSOOR

OP BEZOEK NAAR DE STAP



den overdracht

De afgelopen maanden werkte 5B mee aan het project 
Den Overdracht van onze stad. I.s.m vzw De Batterie 
werd de buurt aan een grondig onderzoek onderwor-
pen. Vanuit dit onderzoek werd de toekomst van onze 
stad door een artistieke bril van de kinderen bekeken. 
Samen met de St.-Jozefsschool werd tijdens het 
weekend van 17-18 juni een kunstenroute tussen beide 
scholen opgezet.

een “brug” tussen 
heden en verleden

oNS KLEUTER 2017-2018

1KA Hannelore Azou
1KB Liesbeth Vuylsteke
1KC Sally Peire
1KD Evelien Matten (vanaf 8 januari 2018)

Coteaching 1ste kleuter     Raïs Depoortere, Evelien Matten
Coteaching en bewegingsopvoeding 1ste kleuter Caroline Depoorter



1A Ilse Portier
1B Liesbeth Degraeve
1C Pauline Vandewalle
2A Jolien Lievens
2B Nathalie Lebon
3A Leen Vandewalle
3B Veerle Vandenbroucke 
3C Lisa Cappelle
4A Greet Bosschaert
4B Sanne Cordier
5A Jo Vanlauwe
5B Jan Vankeirsbilck 
6A Anthony Vannieuwenhuyse
6B Bart Crabbe
6C Hjordis Dely

LAGER 2017-2018

2KA Els Thybergin
2KB Mathijs Cool

Coteaching  en bewegingsopvoeding 2de kleuter Raïs Depoortere 
Coteaching 2de kleuter     Caroline Depoorter 

3KA Hilde Pattyn
3KB Hannelore Degraeve

Coteaching 3de kleuter   An Bruneel, Lien Debal
Bewegingsopvoeding 3de kleuter Raïs Depoortere

ZorG 2017-2018

Zorgleerkrachten     Kris Veranneman, Katrien Nottebaert
Zorgcoördinator kleuter en lager Cathy Van De Moortele

lichaMeliJke oPvoedinG  2017-2018

Lichamelijke opvoeding   Luc Cambier

Rooms-Katholieke godsdienst   Nele De Craemere
Niet-confessionele zedenleer  Riet Peuteman
Orthodoxe godsdienst    Natasa Urosevic en Roze Jonceska
Protestantse godsdienst   Marc Vrambout
Islamitische godsdienst    Abdelkrim Rachedi

levenSBeSchouwinG 2017-2018

Secretariaat 2017-2018

Administatie     Nancy Deblieck
Administatie     Dorine Catteeuw
ICT/Administatie    Celine Wybo
ICT      Mathias Lauwyck

Beleid 2017-2018

Beleidsondersteuner   Stefaan Bruwier
Directie     Koen Dierynck



Kalender
vrijdag 1 september 2017
 eerste schooldag
maandag 2 oktober 2017
 pedagogische studiedag
zaterdag 21 oktober 2017
 fuif (ouderraad De Brug)
zondag 4 februari 2018
 ontbijt (ouderraad De Brug)
woensdag 7 maart 2018
 pedagogische studiedag
zaterdag 31 maart 2018
 paaseierenraap 
 (ouderraad De Brug)
30 april 2018
 brugdag
vrijdag 11 mei 2018
 brugdag
vrijdag 18 mei 2018
 vrije dag
zaterdag 2 juni 2018
 schoolfeest

Het lijkt nog ver, maar ons schoolteam, de schoolraad en ouderraad kijken 
al richting schooljaar 2017-2018. We leggen alles gedetailleerd uit tijdens de 
welkomdag op dinsdag 29 augustus, maar maak nu al kennis met een rits 
veranderingen op onze school...

Woensdag fruitdag
We blijven fruit promoten in het kleuter. Graag elke 
voormiddag een stuk fruit meebrengen.

Koek & water in het kleuter
Niets meer vergeten: voortaan zal de school zelf 
zorgen voor een koek. Ook de waterflesjes mogen 
thuis blijven. Onze kleuters krijgen water van de 
school.

Muziekschool op school...
Vanaf september kunnen kinderen van het derde 
leerjaar tot het zesde leerjaar muziekschool volgen 
op onze eigen school.

Dactylolessen op school...
Ook volgend schooljaar voorzien we opnieuw dactylo-
lessen vanaf het vierde leerjaar op onze school.

De brugfiguur
Je hebt een vraag over je kind en de school of 
thuis? Je weet er geen weg mee? Je vindt de juiste 
hulp niet in Roeselare? ... Vanaf september is er 
onze brugfiguur die je hierbij kan helpen.

Happy Birthday!
Nog meer een verjaardagsfeest op school, maar 
dan zonder een verjaardagsattentie van thuis uit. 
De school zorgt zelf voor iets.

Peuters en kleuters samen...
Vanaf september starten we met een gemengde  
kleuterwerking. Onze startende peuters krijgen  
extra uitdaging bij onze eerste kleuters...

Een slaapklasje
Over de middag een tukje doen? Vanaf september 
kan dit voor onze allerjongsten...

Het wiebelatelier op onze school
Vanaf oktober kunnen kinderen en ouders op onze 
school terecht voor het Wiebelatelier. Op woens-
dagnamiddag kunnen ze op een speelse manier 
onze Nederlandse taal leren.

Samen zorgen voor uw kind...
...dat is co-teaching. In het kleuter krijgt de klas-
juf meer dan een halftijdse extra juf erbij. Samen 
zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden aan 
onze kinderen.


