
Voorwoord
dit Schoolklokje neemt

 even afscheid…

afscheid van onze zesdeklassers,
de vriendjes of vriendinnetjes,
de juf of meester van de klas

onze directeur-coördinatie
en nog 

zovele gebeurtenissen het voorbije jaar
afscheid nemen bestaat niet …

mensen en gebeurtenissen worden herinneringen
zo ook dit schooljaar

die herinneringen zijn de BRUG naar de toekomst.
we nemen ze mee naar het volgend schooljaar

om er straks samen verder toekomst van te maken.

afscheid nemen bestaat niet…
maar tussen verleden en toekomst

 tijd voor even pauze.

Dank je wel aan onze leerlingen, leerkrachten, ouders, 
secretariaat, onderhoudspersoneel en mensen van onze 
middag- en avondopvang. Geniet van een welverdiende 

pauze. Als afscheid niet bestaat, dan zien we met 
enthousiasme graag iedereen terug in september!

Fijne vakantie!
Directeur Koen

Vanaf volgend schooljaar zullen De Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten, De Stedelijke 
Academie voor Podiumkunsten en het Stedelijk 
Basisonderwijs Roeselare (De Vlieger, De Brug en de 
Octopus) intenser met elkaar samenwerken.
 
Veel administratieve zaken kunnen bij elkaar gelegd worden, 
expertise of middelen kunnen gedeeld worden. Naast de 
administratieve kant zal in de toekomst ook gekeken worden 
hoe inhoudelijk naar de leerlingen toe samen kan gewerkt 
worden. 

Nieuwe organisatie structuur

Voor deze uitdaging werd een Directeur Interne organisatie 
Stedelijk Onderwijs gezocht. Vanaf 1 september wordt dit Bert 
De Smet. Hij zal in nauw overleg met de vijf directies alle 
overkoepelende zaken coördineren. 

Tegelijk verandert ook de beleidsstructuur van ons eigen stedelijk 
basisonderwijs. Met de pensionering van onze huidige directeur-
coördinatie Mark Develtere (zie hieronder) wordt de coördinatie en 
het daarbij horende takenpakket verdeeld onder de drie directies 
van ons Stedelijk basisonderwijs: Carl Vangheluwe, Koen Dierynck 
en Ignace Degryse. Deze laatste wordt ook het aanspreekpunt als 
directeur-coördinatie van onze scholengemeenschap.

Door al deze verschuivingen kan ook in elke basisschool een 
nieuwe bijkomende directiefunctie gecreëerd worden. Zo wordt 
Stefaan Bruwier voortaan onze adjunct-directeur op school. 

De nieuwe beleidsstructuren geven ons de kans om beter 
voorbereid te zijn op tal van onderwijsveranderingen die op de 
school en de scholengemeenschap afkomen.

Ons stedelijk onderwijs is klaar voor de toekomst!

"De nieuwe beleidsstructuren 

geven ons de kans om beter 

voorbereid te zijn op tal van 

onderwijsveranderingen die op de 

school en de scholengemeenschap 

afkomen."

Eind dit schooljaar nemen we afscheid 
binnen onze scholengemeenschap van 

onze directeur Mark Develtere. 
Mark startte als leerkracht in de toenmalige 
gemeenteschool van Rumbeke (nu De 
Vlieger) en werd er later ook directeur. 
In het schooljaar 2009-2010 werd Mark 

aangesteld als directeur-coördinatie voor 
onze scholengemeenschap van het Stedelijk 

Basisonderwijs Roeselare. 
Onze scholengemeenschap groeide uit tot een goed 
georganiseerde en gestructureerde organisatie waar elke directie 
kon rekenen op een loyale ondersteuning van Mark. Het wordt 
een uitdaging om hierop verder te bouwen. 
Bedankt Mark voor je engagement, je enthousiasme en inzet!

Bedankt Mark!

Eerst nog even een fi jne vakantieperiode, maar 
we willen ouders en leerlingen al warm maken 
voor onze welkomdag schooljaar 2018-2019. 
Hou alvast donderdagnamiddag 30 augustus 
vrij in de agenda. Tal van kleine of grote 
veranderingen en afspraken staan reeds gepland. 
We presenteren die graag aan iedereen net voor de start van ons 
schooljaar.

Welkomdag schooljaar 2018-2019 



Dit was Brugbeats 2018 
Brugbeats 2018 zit er op. Herinneringen en heel wat 
beeldmateriaal laten ons nagenieten van een feest 
voor onze kleuters en leerlingen uit ons lager. 

De optredens op het grote podium, ons schoollied in een nieuwe 
dance-versie, de talrijke activiteiten op de Vlaamse Kermis in 
het kleuter of het Brugbeatsfestival voor het lager getuigden 
van een enorm enthousiasme van leerlingen, leerkrachten en 
ouders, maar ook van een prachtige samenwerking en inzet 
van onze leerkrachten en ouderraad.
Stedelijke Basisschool De Brug om fier op te zijn!
En volgend schooljaar?.... Dat zien we dan wel weer... maar we 
kunnen nu al verklappen dat dit zeker een heel speciale editie 
wordt. Het schoolfeest, gepland op 25 mei 2019 ligt pal in het 
verkiezingsweekend… 

Onze verontschuldigingen: Kiko en Flo in het kleuter, Cas en 
Lisa in het lager… zijn er eventjes niet. Nog voor de laatste 
bel vertrokken ze haastig naar hun vakantiebestemming. Maar 
volgend schooljaar zijn ze er weer met het KIVA-project. Om 
samen te werken rond leefregels, samenleven op school, 
samen te werken aan sociale vaardigheden…

Kiko en FLO, Cas en Lisa… 
Ze zijn er even niet… 

Elke woensdag of elke donderdag een half uurtje tijd maken 
om samen met onze eerste- en tweedeklassers te lezen. Zo 
zijn er heel wat ouders of grootouders… en dat leest goed! Op 
woensdag 20 juni wilde de school dit nog eens uitdrukkelijk 
tonen. Dank je wel aan onze vrijwilligers! En we hopen… tot 
volgend jaar?.....

Dank-je-wel 

Zeg “dag” tegen onze chalets… 
Nog even een laatste foto van deze vier chalets op 
onze speelplaats… 
Tijdens de eerste vakantieweken worden ze onherroepelijk 
afgebroken. Decennia lang huisden er peuters en kleuters of 
leerlingen uit ons lager. Het afgelopen schooljaar gebeurden 
intern een aantal werken waardoor onze kleuters en leerlingen 
definitief vanaf volgend schooljaar binnen onze bestaande 
gebouwen hun vaste stek krijgen. 
Volgende werken staan tijdens de zomervakantie nog gepland: 
de laatste verbouwingsfase binnen de herbestemming 
van onze derde kleuterklassen in het oude schoolgebouw, 
renovatiewerken in de kelder van ons schoolgebouw 
vooraan, het verwijderen van de chalets en aanpassen van 
de speelplaats, het herstellen van onze grote tegels op onze 
overdekte speelplaats.

Hierbij willen we uitdrukkelijk ons schoolbestuur en de 
dienst gebouwen danken voor hun luisterend oor, de 
samenwerking, beslissingen en tenslotte krachtdadige aanpak.
Ondertussen wordt ook achter de schermen werk gemaakt 
van een dossier voor een nieuwe sporthal en opvang, 
gekoppeld aan de renovatie van onze speelplaats aan de 
Steenstraat. Stilletjes hopen we ook dat we binnen dit project 
het gevaarlijk verkeer dat zich aan de Brugsesteenweg 
manifesteert, kunnen omleiden naar deze kant van de school.

Een stralende zon en schitterende ervaringen… Op 7 
mei trok ons tweede leerjaar op boerderijklas. Spelen, 
luisteren, ravotten, samenwerken en samenleven… mooie 
herinneringen om lang te koesteren….

Tweede leerjaar op boerderijklas 



          KLEUTER

  
  1KA Lore Azou        1KB Liesbeth Vuylsteke                1KC Sally Peire      1KD Matthijs Cool 
             Bewegingsopvoeding 3K

  Kinderverzorgster         Co-teacher Caroline Depoorter             Co-teacher Sandrine Vermeersch
  Stefanie Houtekier     Bewegingsopvoeding 1K

  2KA Els Thijbergin              2KB Evelien Matten                 Co-teacher 2K Raïs Depoortere 
             Bewegingsopvoeding 2K

  
   3KA Hilde Pattyn                Co-teacher An Bruneel      3KB Hannelore Degraeve   Co-teacher Lien Debal

                   LAGER 

  

   1A Ilse Portier  1B Jolien Lievens           1C Pauline Vandewalle       2A Leen Vandewalle        2B Nathalie Lebon

    2C Lisa Cappelle 3A Liesbeth Degraeve 3B Veerle Vandenbroucke      4A Greet Bosschaert      4B Sanne Cordier

    4C Hjordis Dely  5A Jo Vanlauwe            5B Jan Vankeirsbilck          6A Bart Crabbe   6B Anthony
                               Vannieuwenhuyse

 Ambulant Bo Bouckaert     Leermeester LO Luc Cambier

ZORG

 Cathy Van de Moortele     Kris Veranneman         Katrien Nottebaert           Sandrine Meulebrouck         Kaat Vanseveren

Ons team is klaar voor het volgend schooljaar



Sinds vorig schooljaar is STAP (Stedelijke 
Academie voor Podiumkunsten) ook 
aanwezig op onze school. 
Leerlingen vanaf het tweede leerjaar konden 
er hun eerste muziekles volgen. 
Vanaf volgend schooljaar wordt dit uitgebreid 

met een tweede jaar muziek. 

Leerlingen vanaf het derde leerjaar kunnen volgend schooljaar 
ook inschrijven voor lessen woord. In het woordatelier worden 
niet alleen de spreekvaardigheid maar ook het taalbewustzijn 
en creativiteit met taal van de kinderen gestimuleerd en 
ontwikkeld. Daarbij leren ze op een respectvolle manier samen-
spelen met vriendjes/vriendinnetjes en zich met vertrouwen 
tonen aan een publiek.

Samen met STAP biedt de school zo extra muzische kansen net 
na de schooluren, zonder dat daarvoor extra verplaatsingen 
moeten gemaakt worden. 
Nog niet ingeschreven, maar sterk geïnteresseerd? Neem dan 
zeker contact op met STAP (051/26 17 40).

STAP naar school…  

BIJZONDERE LEERMEESTERS

   
    RKG Nele De Craemere   NCZ Riet Peuteman  Islamitische godsdienst  Protestantse godsdienst
           Abdelkrim Rachedi        Marc Vrambout

   Orthodoxe godsdienst    Orthodoxe godsdienst
      Natasha Urosevic        Roze Jonceska
  

ADMINISTRATIE – ICT – DIRECTIE

           Nancy Deblieck      Dorine Catteeuw          Celine Wybo                 Mathias Lauwyck

     Adjunct - Directeur Stefaan Bruwier                          Directeur Koen Dierynck

Er wordt nog volop gewerkt, maar vanaf 3 september 
springen we het nieuwe zwembad Sportoase Schiervelde 
in. Een prachtig nieuw en groot zwembad wacht ons op.

Dit nieuwe zwembad leidde tot nog enkele bijkomende 
veranderingen. Voortaan gaat enkel het eerste leerjaar nog 
wekelijks zwemmen, het tweede leerjaar gaat nog tweewekelijks 
zwemmen en vanaf het derde leerjaar wordt dit driewekelijks. 

In tegenstelling tot de vorige zwembeurten, proberen we meer 
zwemminuten te creëren. Daarnaast komt ook tweewekelijks een 
beurtrol LO. Dit alles moet resulteren in meer sportminuten. 

Opgelet, wie het zwembad inspringt met school zal verplicht 
worden tot het dragen van een badmuts. Bij de start van het 
schooljaar zal alles nog eens uitvoerig uitgelegd worden.

"Het zwembad leidde tot enkele 

bijkommende veranderingen" 

Zwemmen 

Dit schoolklokje en veel andere info vind 
je ook terug op onze website 

www.sbsdebrug.be

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

www.sbsdebrug.be


