
WOORDJE VAN DE DIRECTIE

We versoepelen… 
’t Is genoeg geweest, 
zoveel inspanningen, 
zo met z’n allen ons best gedaan, 
elke dag opnieuw… 
Je moet het maar volhouden …

We versoepelen… 
’t Is genoeg geweest… 
Tijd om het weer anders te doen, 
tijd voor plezier, 
ontspanning, 
dichter bij elkaar, 
rust!

We versoepelen… 
Dat mag al eens…. 
zo op het einde van een schooljaar… 
Nietwaar?

Koen Dierynck 
Directeur

Sanne Cordier 
Adjunct-Directeur
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DANK JE WEL …
aan ons schoolbestuur 

voor alle ondersteuning het voorbije 
coronajaar 

aan onze leerkrachten

om elke dag alle maatregelen toe te 
passen 
om af en toe zich wat met vrees in de 
grote groep te gooien, 
maar steeds opnieuw verder te gaan 
met onze leerlingen

aan ouders

om mee te werken aan elke maatregel, 
elke oproep 
om te geloven in onze SBS De Brug

aan onze leerlingen

om zonder of met mondmasker school 
te blijven beleven 
elke dag opnieuw

TERUG NAAR SCHOOL IN AUGUSTUS...

Ook dit jaar engageert de school zich opnieuw om deel te nemen 
aan de zomerschool. Niet minder dan 45 kinderen zullen na overleg 
met school en ouders extra kansen krijgen. Een stukje leerstof 
herkauwen en herhalen, wat sterker worden om zo het nieuwe jaar 
te starten.

Onze zomerschool start op 16 augustus en eindigt op 27 augustus. 
Naast veel leerkansen zijn er ook heel wat speelkansen. Spelen en 
leren, waarom niet…. Zomer op school!

SBS De Brug organiseert opnieuw de zomerschool

EN WAT DOEN WE NA SCHOOL...

Ook volgend schooljaar vinden heel wat activiteiten plaats na de schooluren. 
We overlopen ze even:

Ontdek je talent ook na school in SBS De Brug

STAP organiseert ook volgend 
schooljaar woord en muziek op 
onze school.

Notenleer/muziek kan gevolgd worden:

Op dinsdag:

16u15 - 17u15: mcv groep 2.1(3e) 
17u15 - 18u15: mcv groep 2.2 (4e) 
18u15 - 19u15: mcv groep 2.3 en 2.4 (5e/6e)

Op vrijdag:

15u15 - 16u15: mcv groep 2.1 (3e) 
16u15 - 17u15: mcv groep 2.2 (4e) 
17u15 - 18u15: mcv groep 2.3 (5e) 
18u15 - 19u15: mcv groep 2.4 (6e)

Woord kan gevolgd worden:

Donderdag (woordatelier):

16u15 - 17u15: groepen 2.1 en 2.2 (3e/4e) 
17u15 - 18u15: groep 2.3 (5e) 
18u15 - 19u15: groep 2.4 (6e)

Inschrijvingen voor STAP gebeuren via de 
academie zelf : www.staproeselare.be

SASK organiseert 
ook volgend schooljaar weer manuele 
activiteiten in hun afdeling in de Leenstraat. 
Speciaal voor onze leerlingen wordt een rij 
georganiseerd die de leerlingen tot daar 
brengt. De leerlingen worden na de lessen in 
de Leenstraat door de ouders opgehaald.

De manuele activiteiten vinden plaats op 

dinsdag en vrijdag voor leerlingen van het 
derde tot zesde leerjaar.

Inschrijvingen gebeuren via SASK  
(051/20 30 29).

DACTYLO DEWAELE organiseert ook volgend 
schooljaar opnieuw 
dactylolessen op 
school. Leerlingen van 
het derde, vierde, vijfde leerjaar kunnen nu 
inschrijven. Inschrijven of meer info via de 
klasleerkracht of school. Een infofolder werd 
ook al verstuurd via Google Classroom.

WOESH is een nieuw 
initiatief. Vanaf 
volgend schooljaar 
kunnen kinderen elke 
woensdagnamiddag 

circustechnieken leren op onze school. 
Inschrijven hiervoor kan vanaf geboortejaar 
2016 via www.woesh.be/lessen.

Voor onze Brugleerlingen is dit alvast met 
een flinke korting. Een folder kwam via 
Google Classroom.

En tot slot is er ONZE EIGEN WOENSDAG-
OPVANG. Elke woensdagnamiddag kunnen 
onze kleuters en kinderen uit het lager tot 
18u15 in de opvang blijven. Onze mensen 
van de opvang voorzien een divers aanbod 
van boeiende activiteiten.

Inschrijven hiervoor kan 
wekelijks via www.sbsdebrug.be



62 ZESDEKLASSERS ZEGGEN VAARWEL!

Met het ingaan van de grote vakantie hebben de leerlingen 
uit de drie zesde leerjaren de deur van De Brug definitief 
achter zich dichtgeslagen. 62 jongens en meisjes slaan 
op 1 september een nieuwe weg in en daarbij volgen ze 
niet allemaal dezelfde wegwijzer. We kijken tijdens een 
babbeltje even achterom naar de voorbije jaren en werpen 
ook een nieuwsgierige blik op de toekomst.
Het schooljaar 2020-2021 was samen met het vorige voor onze 
leerlingen een geval apart. Meer dan de helft van het jaar zaten 
kinderen en leerkrachten verstopt achter een mondkapje en er 
kwamen extra schoolvrije weken bij. Noodgedwongen werkten 
we van achter het computerscherm thuis en sneller dan verwacht 
checkte iedereen zijn online classroomagenda. Nog nooit maakten we mee dat leerlingen zo uitgesproken verlangden om terug naar 
school te komen al kunnen we van gebrek aan enig enthousiasme bij onze Brugleerlingen nooit klagen. Het was dan ook een ongelooflijk 
geluk dat we bij de start van het laatste schooljaar ondanks vele coronamaatregelen toch op zeeklas konden vertrekken. 

“Dat was wel de topper van het jaar”, vertelt Arthur uit 6C. “Vooral de fietstocht naar Lombardsijde was de max maar ook de uitstap 
naar Nausicaa was er eentje om nooit te vergeten.” “We hebben in onze kamer in hotel De Zeekameel herinneringen gemaakt voor het 
leven”, gaat Parsa uit 6A verder en zijn klasgenoot Dragos bevestigt dat. “Al twijfel ik wat nu het leukst was, de zeeklas of de extra weken 
‘vakantie’ door corona.”

“Zo’n zeeklas is wel raar. Je bent wel half half op school maar toch is het wat vakantie en je leert klasgenoten die je al heel lang kent plots 
op een andere manier kennen”, aldus Gust uit 6A. “Ik herinner me vooral de start van de zeeklas in Lombardsijde”, vertelt Manou uit 
dezelfde klas. “We moesten onze valiezen naar de tweede verdieping sleuren want er was geen lift. Na een fietstocht van vijftig kilometer 
was zo’n loodzwaar ding de trap op krijgen iets waarvan ik gewoon de slappe lach kreeg. Maar ja, ik lach dan ook wel heel snel (lacht).”

Maar wat blijkt uit de verhalen van de geïnterviewden? Het was ook de rest van het schooljaar plezant in het zesde. “Als ik even terug 
denk aan het voorbije schooljaar dan blijven mij de vele grapjes van onze meester bij”, aldus Khatima uit 6B en haar klasgenote Lore zal 
het spelen met de iPads altijd bijblijven. “Of was het leren?”

Er waren nog wel zaken die onze zesdeklassers niet zullen vergeten en misschien wel erg zullen missen in de toekomst. “Zoals de muziek 
op de speelplaats over de middag. Ik vermoed niet dat dit volgend jaar ook zo zal zijn”, denkt Lisa uit 6B. “Ik heb hier heel veel goede 
vrienden gemaakt,” beweert Mathijs uit 6C. “En dat zullen ze blijven voor heel mijn leven.” 

“Ik kan gewoon niet kiezen”, zucht Andra uit 6A. “Er zijn zoveel mooie herinneringen. Al was het een harde knal maar ik moet nog altijd 
lachen als ik denk aan mijn crash met mijn fiets tegen een paaltje op zeeklas. Dat vergeet ik nooit!”

Louna uit 6C weet al wat ze het meest zal missen. “Uiteraard mijn vrienden en vriendinnen en ja zelfs de meesters en de juffen.” “Jammer 
dat heel wat van mijn vrienden naar een andere school gaan”, zucht Ymke uit 6C. “Ik ga volgend schooljaar naar Tielt naar de middelbare 
school en ik ben de enige van ons zesde. En ik ga op internaat. Ook dat wordt wennen.”

Als we ons oor even te luisteren leggen dan merken we bij heel wat leerlingen wat ongerustheid naar volgend jaar toe. “Ik zal een volledig 
nieuwe vriendenkring moeten opbouwen,” vertelt Louise uit 6C die naar de Burgerschool trekt. “Dat vind ik niet zo erg”, vult Lise uit 6A 
aan. “Maar ik vrees dat ik zal verschieten, de eerste dagen, van het vele huiswerk, de verschillende leerkrachten en de grootte van de 

nieuwe school.”

“Een beetje schrik is er wel,” geeft Majlina uit 
6A toe. Zij gaat naar het IHKA in Ardooie. “Maar 
aan de andere kant is het best wel spannend om 
aan iets nieuws te beginnen.” Daar is Christiaan 
(6A-VTI) het volmondig mee eens. “Ik vond het 
stilaan tijd om naar een nieuwe school te trekken 
en volledig van nul te mogen herbeginnen.” Zijn 
klasgenote Olivia Vandaele is er ook klaar voor. “Ik 
ga naar de Broederschool. Ik zal enerzijds wel zeker 
mijn vrienden en vriendinnen missen maar ik vind 
het even spannend om er nieuwe te maken.”

Lees verder op de volgende pagina.



Jarenlang was juf Riet leerkracht NCZ 
op school.  Ze verzorgt niet alleen de 
lessen zedenleer, maar maakt ook 
werk van een onvergetelijk lentefeest 
en heeft een luisterend oor voor 
iedereen om haar heen. Al haar 
leerlingen en ouders kennen haar nu 
reeds als een creatieve duizendpoot, 
die houdt van roze en elkaar graag 
zien. Met dit interview willen we nu 
iedereen laten kennismaken met juf 
Riet, want eind juni wuiven we haar 
uit.  Juf Riet neemt na 21 jaar afscheid 
van SBS De Brug! Daarom laten we 
enkele kinderen van het zesde leerjaar 
op haar los met boeiende vragen.

De collega’s: Jij staat gekend bij ons 
op school als een leerkracht die zorgt 
voor haar leerlingen.  Hoe slaag jij 
er elke keer opnieuw in om met je 
leerlingen zo’n sociaal begrijpende 
band op te bouwen?

Juf Riet: Dat komt door de zedenleer 
lessen.  Tijdens deze lessen stimuleer 
ik mijn leerlingen om over zichzelf te 
vertellen en zichzelf te zijn.  Ik probeer 
mijn kinderen te laten groeien in 
hun eigenheid.  Zo tonen ze veel van 
zichzelf!  Ik hecht veel belang aan 
vertrouwen en veiligheid, als iets in de 
zedenleer klas verteld wordt gaan ‘we’ 
dat niet rondvertellen.  Hun verhaal is 
veilig, waardoor we een hechte groep 
vormen.

Amalia Gosiau: Hoe ben je er toe 
gekomen om leerkracht zedenleer te 
worden?

Juf Riet: Vroeger was ik kleuterjuf en 
met alle respect voor de kleuterjuffen, 

maar ik miste vaak de boeiende 
diepgaande gesprekken die nog niet 
mogelijk zijn met kleuters.  Ik bleef dus 
wat op mijn honger zitten.

Mijn man was op dat moment 
leerkracht zedenleer en spoorde 
mij aan om de cursus te volgen.  Ik 
dacht nooit dat ik het zou kunnen, 
maar door hem heb ik de cursus van 
1 jaar gevolgd en heb ik opnieuw 
gestudeerd.  Maar ik ben nog altijd 
heel blij met deze stap.  Het is nog 
altijd de leukste job die er is.

Arthur Devos: Wat is het grappigste 
verhaal dat je op school hebt 
meegemaakt?

Juf Riet: In het begin van mijn carrière 
werkte meester Piet hier nog.  Hij was 
wel vaak erg grappig en we maakten 
veel plezier.  Tijdens de vergadering 
met alle juffen en meester kreeg ik wel 
vaker de slappe lach door hem.  

Matthijs De Keersmaecker: Wat was 
je grootste avontuur hier op school?

Juf Riet: De eerste vijf jaar hier op 
school moest ik heel vaak verhuizen.  
Van de chalet, naar de computerklas, 
naar de …  Pas later kreeg ik mijn 
zedenleerklasje, maar sinds die eerste 
jaren hier op school ben ik een expert 
in verhuizen.

Xander De Meyer: ‘Wat maakte je 
werk hier op school zo leuk?’

Juf Riet: Vooral de vriendschappen 
van veel collega’s en kinderen.  Ik 
ken mijn leerlingen (bijna) allemaal 
sinds het eerste leerjaar.  We hebben 
samen veel leuke dingen meegemaakt, 
jammergenoeg ook enkele triestige 
dingen … maar dat maakt dat ik jullie 
allemaal heel goed ken.  En jullie mij 

ook heel goed kennen.  Wij hebben op 
een bepaalde manier een vriendschap 
opgebouwd, we zien elkaar graag en 
vertrouwen elkaar.  Daardoor is mijn 
werk zo waardevol! Ook met collega’s 
mag ik dat ervaren, samen werken i.f.v. 
de school en dan de blije kinderen zien 
maakt mij gelukkig.

Aurelie Keirse: Welke eigenschappen 
moet je hebben om een goede 
leerkracht zedenleer te zijn?

Juf Riet: Je moet kinderen kunnen 
stimuleren om na te denken en om te 
leren zelf na te denken.  Ik stel heel 
veel vragen … zo stimuleer ik hen om 
hun eigen mening te hebben.  Maar 
je moet ook empathie hebben, alle 
kinderen zijn anders en hebben een 
ander idee over bepaalde zaken.  Die 
verschillen moet je kunnen kaderen en 
begrijpen.  Je inleven in de leefwereld 
van de kinderen is erg belangrijk. 
Ook leren kinderen zo omgaan met 
diversiteit en leren ze respectvol te zijn 
naar anderen toe.

Als schoolteam wensen we juf 
Riet een prachtige toekomst. 

Geniet van alle mooie 
uitdagingen die op je pad 

komen.

AFSCHEID VAN JUF RIET

“En plots zullen we weer de jongsten zijn”, lacht Charles uit 6A die nog even twijfelt naar 
welke school hij op 1 september trekt. “Waar ik  ook ga, het wordt vast wennen aan een 
pak nieuwe regeltjes.”

Elize uit 6A zal het het volgend schooljaar bijna even makkelijk hebben als de voorbije 
twee. “Ik woon nu bijna naast De Brug en straks ga ik naar het MSKA wat verderop in mijn 
eigen straat. Vroeg opstaan hoeft dus volgend schooljaar ook niet. Ik  ga me ’s morgens 
enkel niet van richting mogen vergissen. Voortaan moet ik bij het buitenkomen linksaf en 
niet meer rechtsaf!” 

“Ik vertrek zonder zenuwen naar het Klein Seminarie”, besluit Maxim uit 6A. “Ik ben hier 
nu al bijna negen jaar op deze school en mijn meesters en juffen hebben ons hier heel 
goed voorbereid op wat komen zal. Ik ben er klaar voor!” Bedankt voor de lofbetuiging, 
Maxim, in naam van het hele Brugteam.



PRETTIGE
VAKANTIE!

MARIJKE BLIJF BIJ ME, …
 
Op 31 mei 2021 namen we samen 
met alle kleuters in de eetzaal 
afscheid van Marijke Verhelle. 
Op de tonen van De Kreuners, 
toonden alle kleuters en collega’s  
hun dankbaarheid t.o.v. de 
jarenlange inzet van Marijke op en 
voor SBS De Brug.

’s Morgens op de bus, in de namiddag in de eetzaal, … Marijke 
was een vaste waarde bij ons op school.  Na haar laatste ritje 
met de schoolbus en een roosje van onze leerlingen mochten 
we haar uitzwaaien!  We wensen Marijke een schitterende 
nieuwe periode in haar leven.

maandag 30 augustus 2021 
welkomdag (tussen 14.00u. en 18.30u.)

woensdag 1 september 2021 
eerste schooldag

woensdag 6 oktober 2021 
pedagogische studiedag

vrijdag 12 november 2021 
vrije dag

vrijdag 11 februari 2022 
pedagogische studiedag

vrijdag 3 juni 2022 
vrije dag

KALENDER

OOK VOLGEND SCHOOLJAAR COMMUNICEREN WE VIA GOOGLE CLASSROOM …

Als voorbereiding van het volgende schooljaar, geven we u alvast de informatie voor het gebruik van Google 
Classroom.

• Het ouder-account 
Het huidig account blijft bestaan. Je moet zich niet opnieuw aanmelden of een nieuw wachtwoord 
instellen. Alles blijft zoals het was.

• De huidige klas 
Zijn er foto’s of berichten die je nog wenst te bekijken van de huidige klas, dan kan dit tot en met 31/08/2021. Vanaf 1 september zal de 
huidige klas verdwijnen.

• De nieuwe klas 
De nieuwe klas zal je vanaf 2 juli zien staan in Google Classroom.  Zie je de nieuwe klas niet of is het een verkeerde klas? Vul dan het 
online formulier in. Onze ICT coördinator neemt dan met jou contact op. 

• Voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar 
De klas van het zesde leerjaar blijf je zien tot en met 06/07/2021.  
Heb je geen kinderen meer in school? Dan wordt je account geschrapt vanaf 7 juli. 

• Het account van de leerling 
Info volgt begin september. 

Indien je een probleem ondervindt in het gebruik van Classroom neem dan contact op met de school op het nummer 051 24 15 23 of mail 
naar classroom@sbsdebrug.be

WELKOMDAG
maandag 30 augustus 2021

tussen 14u. en 18.30u.

HET VIERDE LEERJAAR NEEMT AFSCHEID VAN HET 
KUNSTKUURPROJECT
In de bubbel, uit de bubbel, in de vrieskou op de speelplaats... ons vierde 
leerjaar bleef het ganse schooljaar met enthousiasme elke week opnieuw 
zingen. Al even enthosuiast leerde meester Hans onze leerlingen en 
leerkrachten zingen in alle toonaarden, ritmes, in alle talen... Door de 
coronaperiode konden de vierdeklassers misschien iets minder outen naar 
schoolgenoten of ouders, maar de leuke ervaring van het zingen neemt 
niemand hen nog af. Volgend schooljaar eindigen we dit project in het derde 
leerjaar. Derdeklassers: smeer jullie kelen!


