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Januari 2020 raasde voorbij...

De voorbije maand,  
maar ook de komende periode  
komen heel wat veranderingen  

op ons af.

Zo was er ZING! en ons grootouderfeest, 
zo is er straks ons schoolfeest, het onbijt 

voor leerlingen, het valentijnsontbijt...

Ondertussen is er de aanloop naar een 
nieuwe opvang, naar de sporthal, de 

groene speelplaats, een verkeersveiliger 
schoolomgeving...

Zo stellen we in deze extra editie graag 
onze veranderingen naar opvang op 

woensdagnamiddag voor. 

Een belangrijk “klokje” 
om even goed door te lezen!

Sanne Cordier
Adjunct-Directeur

Koen Dierynck
Directeur

GROOTOUDERFEEST
Bekijk de filmpjes van ons fantastisch 
grootouderfeest op de klasblogs.

Alle foto’s zijn ook terug te vinden op de website.

ZING!
Heel wat leerlingen namen op 1 februari deel aan 
het optreden ZING!

Nagenieten kan via onze website of het 
youtubekanaal van onze school.

Ga naar www.youtube.com en 
zoek naar SBS De Brug.

 

SCHOOLFEEST
Hou jullie klaar...

Op 16 mei 2020 vieren we met een 
fantastisch schooloptreden om 
20u. ons 125 jarig bestaan. 

Binnenkort krijgt elke leerling een 
brief mee met de vraag of hij/zij 
deelneemt aan het optreden.

Zo kunnen we ons verder 
voorbereiden.  
Hou jullie klaar....

 

AANMELDEN
Van 2 tot 31 maart 2020 kunnen 
toekomstige peuters ( geboren 
in 2018) en/of andere nieuwe 
leerlingen zich aanmelden voor 
het volgend schooljaar via www.
kieseenschoolinroeselare.be. 

Ken je nog mogelijke instappers 
of leerlingen met interesse 
in onze school? Laat het hen 
weten. Nog liever wat info? Geen 
probleem, we maken graag een 
afspraak.

ONTBIJT
Op 14 februari genieten onze 
leerlingen en kleuters van een 
ontbijt op school.

Op 16 februari nodigen we ouders 
en kinderen uit op ons royaal 
Valentijnsontbijt.

Nog niet ingeschreven?...

Rep je nog snel naar ons 
secretariaat.  
Met dank aan onze ouderraad 
voor deze gigantische organisatie.
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OPVANG OP WOENSDAGNAMIDDAG
Na de krokusvakantie organiseert KIDZ i.s.m. de school opvang op woensdagnamiddag in onze schoolgebouwen. De leerlingen van onze 
school hoeven hierdoor niet langer de verplaatsing te maken richting de Kokelaarstraat.

Voortaan dus 3 praktische opvangmogelijkheden op woensdagnamiddag

(*1) In het kader van een vlotte organisatie is het noodzakelijk dat je eenmalig ingeschreven/geregistreerd bent via KIDZ. Op deze manier 
wordt een dossier opgemaakt met alle noodzakelijke gegevens. Kinderen die reeds eerder gebruik maakten van de opvangmogelijkheden 
van KIDZ hoeven dit niet opnieuw te doen.

(*2) Belangrijk: we vragen aan alle ouders die gebruik wensen te maken van de KIDZ in SBS De Brug om zich wekelijks in te schrijven 
via de link op de schoolwebsite of rechtstreeks via http://opvang.sbsdebrug.be. Deze inschrijving moet steeds gebeuren voor maan-
dagavond. Eerste inschrijving vanaf 27 februari 2020 voor opvang op 4 maart.

KORTE OPVANG KIDZ in SBS DE BRUG KIDZ KOKELAARSTRAAT
11.15u. - 12.15u.

deze opvang blijft zoals het was 

------------------------------------------
facturatie via school

---------------------
tarieven: zie afsprakennota school

---------------------
aanmelden niet nodig 

 
 

 

---------------------
locatie? opvang SBS De Brug

11.15u. - 18.00u.

wie langer blijft dan 12.15u. kan zich 
inschrijven voor KIDZ in SBS De Brug 
------------------------------------------

facturatie via KIDZ
---------------------
tarieven: zie KIDZ
---------------------

opmaak dossier - eenmalige registratie 
via: https://www.motena.be/kinderen-
kidz-kinderopvang-buitenschoolse-op-
vang/nieuw-maak-hier-je-dossier (*1)

---------------------
wekelijks reserveren (voor maandag-

avond) via http://opvang.sbsdebrug.be 
of de website van de school - onderaan 

bij ‘belangrijke links’ (*2).
---------------------

locatie? opvang SBS De Brug
---------------------

praktisch:
eigen lunchpakket 

tussendoortje/water/soep wordt 
aangeboden door KIDZ

11.15u. - 19.00u.

deze opvang blijft zoals het was
 

------------------------------------------
facturatie via KIDZ
---------------------
tarieven: zie KIDZ
---------------------

opmaak dossier - eenmalige registratie 
via: https://www.motena.be/kinderen-

kidz-kinderopvang-buitenschoolse-
opvang/nieuw-maak-hier-je-dossier (*1)

---------------------
bij KIDZ reserveren 

---------------------
locatie? KIDZ Kokelaarstraat

---------------------
praktisch:

eigen lunchpakket 
tussendoortje/water/soep wordt 

aangeboden door KIDZ

De “struisvogel”... een dier dat soepel en 
snel reageert, opmerkzaam is en goed samenwerkt in groep... 
een vogel  die grote eieren uitbroedt... en.... NOOIT zijn kop in 
het zand steekt ( want dit is echt een fabeltje...).

Zo’n mensen zoeken we voor onze ouderraad! De huidige 
ouderraad en school zijn dringend op zoek naar ouders die 
willen meehelpen en meedenken... Samen werken aan de 
toekomst van SBS De Brug!

Ben jij zo’n vogel?... Laat je interesse of enthousiasme even 
weten via info@sbsdebrug.be en we nemen zo snel mogelijk 
contact op.

Hartelijk dank!

PAASEIERENRAAP

GEZOCHT!

NIEUW


