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tijd om uit te pakken….

kleine koffers, grote koffers 
nieuwe koffers, versleten koffers 
stevige koffers, kleurrijke koffers 
leuke koffers

de koffers stapelen zich op… 
tijd om uit te pakken….

koffers van leerkrachten…

in elke koffer de eigenheid van onze school 
koffers met onze ervaren leerkrachten, 
met nieuwe leerkrachten 
koffers met enthousiaste leerkrachten 
koffers vol ervaring in zorg en degelijke lesaanpak 
koffers met nieuwe initiatieven 
koffers vol bouwplannen 
koffers met toekomstplannen 
de koffers stapelen zich op… 
tijd om uit te pakken….

koffers van leerlingen en ouders…

in elke koffer de eigenheid van leerling en ouder 
koffers vol enthousiasme  
koffers vol nieuwsgierigheid 
koffers met plezier, 
samenwerking, vriendschap 
lege koffers om straks goed te vullen 
de koffers stapelen zich op...

tijd om uit te pakken….

Welkom in schooljaar 2021-2022. Tussen alle 
vertrouwde gezichten vind je ook leerkrachten die er 

dit jaar opnieuw bij zijn of zelfs als nieuwe leerkrachten 
starten op onze school : juf Elke Gouwy, juf Justine 

Vandevoorde, juf Leen Demeulemeester en juf Sharon 
Vandenberghe.



EEN KOFFER VOL

BOUWPLANNEN
Dit schooljaar openen we onze 
koffer met bouwplannen…
Uit een eerste koffer doken afgelopen 
maand twee extra klaslokalen op. 
Zowel kleuter als lager krijgt op die 
manier extra ruimte.

Halfweg dit schooljaar openen we ook die andere koffer. 
Momenteel steekt die vol bouwplannen, maar vanaf maart 
2022 halen we schop, kraan en metsersgerief boven. Na 
maanden voorbereiding starten we de bouw voor een nieuwe 
opvang, sporthal en een duurzame groene speelplaats. De 
speelplaats aan de Steenstraat wordt een grote bouwwerf. 
Vanzelfsprekend wordt dit even aanpassen voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders. We houden jullie hierover zeker op de 
hoogte.

Tijdens de vakantie werd nog maar eens een extra touch toegevoegd aan de 
Brugsesteenweg. Links en rechts van de weg voor de school werden extra 
lichtkolommen geplaatst. Zowel in de Steenstraat als Brugsesteenweg werd zo 
gestreefd naar een veilige schoolomgeving. 

Ook dit jaar blijft de Steenstraat voor en na de schooluren een schoolstraat. 
Naast signalisatie is het aan ouders en school om nu te streven naar maximale veiligheid voor iedereen. Hiervoor volgende tips 
en afspraken:
• Gebruik zoveel mogelijk de toegang via de Steenstraat. 

De Brugsesteenweg is enkel toegankelijk voor de leerlingen van het lager. Via de Steenstraat kunnen leerlingen lager en kleu-
ters de school binnen of buiten.

• Rij met de wagen niet de Steenstraat in, maar parkeer op de parking AZ Delta. 
In samenwerking met AZ Delta mag elke ouder daar een half uur gratis parkeren.                                                 

Drukte in de Steenstraat willen we vermijden en de parkeerplaatsen houden voor de bewoners van die straat. Ook de parking 
naast de school is een personeelsparking en niet voorzien voor ouders.
De school voorziet zelf in enkele maatregelen die de veiligheid voor onze leerlingen moet verhogen.
In de Steenstraat is een wachtzone voorzien waar leerlingen die worden opgehaald kunnen wachten onder begeleiding. Ook aan 
de oversteekplaats aan de Steenstraat wordt extra toezicht gehouden.
Dit extra toezicht gebeurt eveneens aan de poort van de Brugsesteenweg. Onze leerlingen hebben elk een badge. Enkel leerlin-
gen in het bezit van een badge met een bepaald kleur mogen de school op eigen houtje verlaten.
De school op eigen houtje verlaten, de schoolrij op het einde alleen verlaten? Dit kan, mits aanvraag en motivering van ouders 
aan de directie. Vraag hiervoor het formulier in het secretariaat.

EEN KOFFER VOL

VEILIGHEID
SBS De Brug is een school 
met meerdere ingangen. Net 
daarom moeten we vermijden 
dat externen en ouders zomaar 
door de school lopen. 
Om overzicht te houden op onze leerlingen, om de rust in 
school te bewaren, om de veiligheid te verzekeren… 
Aan de speelplaats Brugsesteenweg creëerden we een 
gloednieuwe wachtzone. Ouders blijven in deze wachtzone. 
Kinderen vinden daar hun ouder die hen ophaalt.
Een gelijkaardige wachtzone vind je aan de Steenstraat.
Ouders die via de Steenstraat hun kleuter ophalen, vragen we 
de voorgeschreven looproute te volgen.

EEN KOFFER VOL

VERKEER



EEN KOFFER VOL

WERELDORIENTATIE

Eind vorig schooljaar keurde de minister 
een rits maatregelen goed om leerlingen en 
leerkrachten nog digitaler te maken. NIET 
Omgaan met media en ICT (Informatie- en 
CommunicatieTechnologie) is nu ondenkbaar geworden. 
SBS De Brug plant voor volgend schooljaar een grote aankoop van laptops 
zodat elke leerling van vijf en zes een eigen laptop heeft op school. 
Ook de andere leerjaren en ons kleuteronderwijs krijgen dan nog meer 
mogelijkheden tot de digitale wereld.
De vele voordelen van deze media hebben ook een keerzijde. Positief 
en kritisch kunnen omgaan met deze middelen en de communicatie via 
digitale weg lijken niet eenvoudig. Dit schooljaar start de school daarom 
samen met de ouderraad een project rond “mediawijsheid” voor onze 
leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar. Ook elke ouder zal hier in 
betrokken en regelmatig geïnformeerd worden.

MEDIAWIJS OPVOEDEN doen we samen!
Volg ons voortaan op Instagram, Facebook, Twitter en Tiktok

EEN KOFFER VOL 

CORONAMAATREGELEN
Meer en meer 
coronamaatregelen 
verdwijnen uit de koffer 
van SBS De Brug. Toch 
sommen we nog even onze 
maatregelen op waarmee 
we straks het schooljaar 
starten.
Onze LEERLINGEN blijven bij het binnenkomen 
van de school hun handen wassen of ontsmetten. 
Naast een coronamaatregel lijkt ons dat een 
hygiënische maatregel die we ook verder in de 
toekomst blijven aanhouden. Mondmaskers 
verdwijnen voor onze leerlingen en alle activiteiten 
kunnen weer georganiseerd worden.
Onze LEERKRACHTEN blijven nog even het 
mondmasker dragen. Niet in de klas, maar vooral 
wanneer ze individueel tegenover leerlingen 
plaatsnemen en de afstand niet kunnen houden. 
Ook ondersteuners, logopedisten, externen die 
kindgericht bezig zijn blijven het mondmasker 
dragen.
Op de speelplaats, de schoolsite en wanneer ze de 
afstand tov collega’s niet kunnen bewaren blijft ook 
het mondmasker bij ons personeel aan.
De school maakt een punt van een goede 
ventilatie. Naast de opvolging met CO2-meters 
krijgen onze leerkrachten de taak om klassen goed 
te ventileren en te verluchten. 
OUDERS die de schoolsite betreden wordt 
gevraagd om het mondmasker nog steeds aan te 
houden en pas op de schoolsite te zijn wanneer dit 
strikt noodzakelijk is.

EEN KOFFER VOL

MEDIAWIJSHEID

Onze collega’s in het lager gaan op 
zoek naar een nieuwe lesmethode voor 
wereldoriëntatie dit jaar. 
In een aantal klassen worden methodes van 
verschillende uitgeverijen uitgetest. Zo kunnen we 
overtuigd het daaropvolgend 
schooljaar kiezen voor de 
beste methode die bij onze 
school past. 
Ook de testklassen blijven 
het leerplan volgen. Toch 
kunnen evaluaties of taken 
verschillen met de methode 
die nog gebruikt wordt in 
een aantal klassen.
Ouders worden hiervan op 
de hoogte gebracht.

EEN KOFFER VOL 

ROTS EN WATER
De voorbije twee schooljaren trok 
juf Greet van klas naar klas in onze 
drie stedelijke basisscholen om er 
“Rots&Water” te geven in het vierde tot 
zesde leerjaar.
Overtuigd van de meerwaarde van deze me-
thodiek breiden we dit ook uit naar de lagere 

leerjaren. Schrik dus niet als uw eersteklasser straks thuiskomt en zich 
een beetje “rots” of “water” voelt….

Rots en Water is een psycho-fysieke 
training. Door middel van spelletjes, ervaren 

leerlingen verschillende situaties. Die 
worden achteraf met de groep besproken. 

We werken rond zelfvertrouwen, zelfbeheersing en 
zelfreflectie. Door het welbevinden van kinderen te 

verbeteren, worden sociale problemen (pesten, uitsluiten, 
meeloopgedrag, omgaan met winnen en verliezen …) sterk 

verminderd



UITGEPAKT ?....
GOED ZO, 

DAN ZIJN WE KLAAR 
VOOR EEN FANTASTISCH

SCHOOLJAAR!
TOT 1 SEPTEMBER 2021.

EEN KOFFER VOL

INFORMATIE
Een koffer vol informatie… dat is onze Google 
Classroom! 
Via dit medium willen we verder heel snel 
communiceren: à la minute als het nodig is. Daarom is 
het belangrijk dat elke ouder dit op de smartphone of 
via mail kan meevolgen. Controleer je even? Zie je alle 

Classroomberichten passeren? Zoniet, meld dit dan zeker op 
het secretariaat. We helpen jullie graag!
Enkele tips:
• Wist je dat ... er een Google Classroom voor leerlingen is en een Google 

Classroom voor ouders. Beide werken met een verschillend account en dus 
inlogcode. Zorg dus dat je steeds juist bent ingelogd om de ouderaccount te 
volgen.

• Wist je dat … een herinnering om een formulier in te vullen,  niet onmiddellijk 
wil zeggen dat je het vergeten bent.  Iedereen ontvangt een herinnering.

• Wist je dat je ‘rechtsboven’ kan schakelen tussen de verschillenden accounts.
• Wist je dat … het belangrijk is om je wachtwoord te onthouden, maar we je 

graag verder helpen wanneer dit niet meer zo is.  
• Wist je dat … er een ICT- helpdesk voor google classroom bestaat. 

https://www.sbsroeselare.be/ouders/oudercommunicatie

EEN KOFFER VOL

ZWEMPLEZIER
Het voorbije schooljaar merkten we dat sommige 
kinderen nogal lang aan de boord van het zwem-
bad bleven… 
Zwemmen is een essentieel onderdeel van het leerplan li-
chamelijke opvoeding en als dusdanig verplicht voor elke 
leerling. Kijk dus goed wanneer jouw kind een zwembeurt 
heeft. Niet zwemmen kan enkel met een doktersbriefje.

EEN KOFFER VOL

ACTIVITEITEN
September starten we met een 
resem activiteiten: leeruitstappen, 
info-avonden, meerdaagse 
uitstappen. Hieronder lees je de 
activiteiten voor de komende twee 
maanden.

1 september: 
start van ons schooljaar

2 september - 
18.30u. 
infoavond voor 
meefietsende 
en begeleidende 
(groot)ouders van 
de zeeklas 6de 
leerjaar

7-10 september 
zeeklas voor het 6de leerjaar

9 september 
het eerste leerjaar naar De Sierk

14 september - 19.30u. 
infoavond eerste leerjaar

21 september - 19.30u. 
infoavond voor het 2de kleuter

21 september - 20u 
ouderraad

23-24 september 
Xperilab voor de derde graad

30 september - 19.30u. 
infoavond voor het 3de kleuter

5 oktober om 19.30u. 
infoavond voor het 1stekleuter

6 oktober 
pedagogische studiedag

17 oktober 
lentefeest

28 oktober 
selectief oudercontact

EEN KOFFER VOL

OPVANGPLEZIER
Ook volgend schooljaar blijft de school opvang 
op woensdagnamiddag organiseren.
Voor het tweede schooljaar op rij organiseert SBS De Brug 
nu ook op woensdagnamiddag opvang op school. Onze 
kleuters en  leerlingen van het lager kunnen onmiddel-
lijk  na school naar de eigen opvang. Warm eten is niet 
voorzien, de kinderen brengen zelf hun boterhammen 
mee.  Er wordt gezorgd voor soep en water. Er is opvang 

voorzien  tot 18u.15. Wie van deze opvang wenst gebruik te maken schrijft zich in 
via de website van de school www.sbsdebrug.be. Zo kunnen onze begeleiders  hun 
actviteitenaanbod goed plannen.
Net als  de andere voor- EN naschoolse opvangmomenten is de opvang gesplitst. 
Onze kleuters blijven in het kleutergebouw, de leerlingen van het lager in het op-
vanglokaal aan de Brugsesteenweg. 
Ondertussen  dromen we verder van onze  nieuwe opvang voor het schooljaar 
2023-2024.


