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potlood
zwart-wit
in elke kleur
stompe punt
slijpen
scherpe punt

en uiteindelijk
een blad vol kleuren

Onze school lijkt wel een kleurdoos
vol verschillende potloden,
verschillende kinderen,
verschillende leerkrachten,
verschillende ouders.

Staat iedereen scherp voor een kleurrijk 
jaar?

Want dit schooljaar 2019-2020 heeft 
opnieuw zoveel te bieden. Dit lees je in 
dit Klokje. Nieuwe initiatieven kleuren 
mee de traditie van 125 jaar de Brug. 
We maken van dit jubileumschooljaar 
alvast een kleurrijk jaar.

Daar wil we samen aan slijpen, samen 
aan werken!

Koen Dierynck, directeur
Sanne Cordier, adjunct-directeur

Een zorgzame en respectvolle school…

Zorgen voor elk kind is zowat de hoofd-
opdracht van elke school. Niet enkel de 
leerkracht voor de kinderen, maar heel 
zeker ook de kinderen voor elkaar.

De school blijft inzetten 
op het antipestprogram-
ma KIVA. Leefregels wor-
den via maandpuntjes 
opnieuw aangebracht, 
onze uitleenwinkel met 

speelgoed op middagen blijft voortbe-
staan, de oudere leerlingen krijgen verant-
woordelijkheden….

Maar daarnaast start onze school, samen 
met basisscholen De Octopus en De 
Vlieger dit schooljaar met een programma 
waar we elke leerling voldoende sociaal 
vaardig willen maken. De ene leerling is te 

stoer, de andere te bang, nog een 
andere te opvliegend, te bazig of te 
mondig…. 

De drie oudste leerjaren krijgen een 
tiental keer een uitgebreide 
Rots&Water sessie.  
 

Juf Greet wordt onze SOVA-
coach hiervoor en volgt dit jaar 
een gespecialiseerde opleiding 
in Nederland. 

Wanneer het helemaal uit de hand loopt…
wanneer kinderen fysiek geweld ge-
bruiken zal de school dit schooljaar heel 
resoluut zijn.

Bij dergelijke situaties worden de ouders 
onmiddellijk gecontacteerd en wordt 
gekeken of een time-out belangrijk is. 
Laat ons samen, leerkrachten en ouders, 
streven naar een respectvolle school!

Respectvol betekent ook respectvol om-
gaan met materiaal. We zijn blij dat heel 
wat leerlingen met de fiets naar school 
komen, maar willen ook zorg dragen voor 
deze fietsen. We scheiden de fietsen van 
de derde graad van de andere. Zij krijgen 
een andere opstelplaats. Maar… ouders 
opgelet: fietsen die na school blijven staan 
worden best gesloten. 

De school is na school en tijdens de week-
ends ook toegankelijk voor anderen en 
kan dus een goed toezicht op de fiets niet 
garanderen.

SBS DE BRUG ... EEN VEILIGE, ZORGZAME EN 
RESPECTVOLLE SCHOOL
Het pedagogisch project van de school bevat vijf grote thema’s 
die tonen waar het stedelijk basisonderwijs Roeselare belang aan 
hecht. Bij de voorbereiding van dit nieuwe schooljaar engageert het 
leerkrachtenteam zich om heel sterk te werken aan twee thema’s uit 
dit pedagogisch project. SBS De Brug zet dit schooljaar sterk in op een 
veilige, zorgzame en respectvolle school.

“... KIVA ... speelgoed over de 
middag ... Leerlingen krijgen 

verantwoordelijkheden”

“Samenleven op school blijft 
elke dag een uitdaging. Met 

de methodiek van Rots&Water 
willen we deze uitdaging positief 

aangaan en onze kinderen 
vaardig maken in relatie met 

iedereen.”

“Geweld kan nooit!”

vervolg hoofdartikel



PICKNICK
Het nieuwe schooljaar … Een ideaal 
moment om nieuwe goede gewoon-
ten aan te leren.  Over de middag 
hoort daar ook een gezonde brood-
doos bij. Een gezonde brooddoos 
geeft je kinderen energie om te leren 
en te spelen. 

ONZE TIPS EN  
      AFSPRAKEN

1. EEN GEZONDE LUNCHBOX
• beperk het gebruik van choco, 

speculoospasta, confituur
• geen snoep/ frisdrank in de 

brooddoos
• indien je brood meebrengt, kies 

bruin of volkoren brood
• varieer en beleg verstandig
• groenten geven extra smaak 

(een radijsje, kerstomaat, schijfje 
komkommer, …)

• op school drinken we enkel 
water

• enkel bijkomende producten 
op basis van melk kunnen bij de 
lunchdoos.

2. GEEN “VERLOREN” 
BROODDOZEN MEER
Elke dag zijn er brooddozen die op 
het einde van de dag niet meer huis-
waarts gaan. Als elke ouder bij thuis-
komst controleert of de brooddoos 
terug mee is, hebben we minder 
“verloren” brooddozen.

Controleer ook regelmatig of de 
naam van jouw kind duidelijk op de 
brooddoos staat. Ook de huidige klas 
erop noteren kan handig zijn. Heel 
wat brooddozen lijken immers op 
elkaar.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Deze vakantie vonden ingrijpende 
werken plaats in de keuken. Hierdoor 
kon tijdens de laatste week van het 
vorige schooljaar geen warme maal-
tijden meer worden geserveerd.  
De werken naderen het einde. 
Vanaf maandag 9 september kan 
er opnieuw gekozen worden voor 
een warme maaltijd of zelf meege-
brachte boterhammen.
De hele eerste schoolweek zijn er 
dus geen warme maaltijden voor-
zien en brengen kinderen hun 

eigen lunchpakket mee.

Welk tussendoortje stop ik in de schooltas van mijn kind?
De kleutertjes eten in de voormiddag een stuk fruit, het fruit bren-
gen ze mee van thuis.  Maak het als ouder gemakkelijk voor je kind.  
Snij, schil, … het fruit en stop het in een genaamtekend doosje.

In de namiddag krijgt elk kleutertje een koekje van school, dit 
wordt aangerekend via de schoolfactuur.

Ook de leerlingen van het lager eten in de voormiddag fruit die ze meebrengen, in de 
namiddag mag een koekje. 

Wist je dat? Onze school groeit en met de 
mogelijkheden die we hebben proberen we de 
klasgroepen op te delen.
Zo hebben we verschillende leeftijden en klasgroepen 
waar we werken met een A, B en C klas. Maar alle klassen/ 

leerlingen moeten een plekje hebben ... Daarom werden 
er op het einde van augustus twee containerklassen bijge-
plaatst.  In deze containerklassen vinden we vanaf septem-
ber juf BO (5C) en meester Matthijs en juf Lien (3KC).

Met dank aan ons schoolbestuur Stad Roeselare om dit te 
realiseren.

FRUIT/KOEK

EXTRA KLASLOKALEN

- De leerkracht aan de schoolpoort 
houdt elk kind dat de schoolpoort 
op eigen houtje verlaat tegen. Wie 
toch de school alleen wil verlaten 
doet dit na een schrijven door de 
ouders waarbij ze ook afzien van de 
verantwoordelijkheid van de school 
en kan pas na goedkeuring door di-
rectie.  Dit geldt ook voor het alleen 
verlaten van de school na de studie.

- Geparkeerd aan de straatkant? Aan de overkant?.... 
Mijn kind mag alleen naar de auto… Neen!  

Vermijd als ouder of grootouder de drukte. Parkeer wat 
verder en laat je kind meekomen met een schoolrij. 
Of gebruik de parking van de Steenstraat. Of kom wat 
later …

- De leerkracht aan de schoolpoort ziet toe op een cor-
rect en veilig verloop. Ook de uitstroom van rijen wordt 
op een ordentelijke manier veilig begeleid.

Veiligheid aan de schoolpoort

Een drukke Brugsesteenweg, zoveel kinderen en ouders…kunnen we werken aan een 
veilige schoolomgeving?

Op het einde van elk half dagdeel staat voortaan een leerkracht. Veiligheid bete-
kent dat geen enkel kind zonder toestemming nog alleen de schoolpoort mag/kan 
verlaten. 

Maar veiligheid gaat verder…met ook een verantwoordelijkheid voor elke ouder : par-
keert iedereen correct, gebruiken we de zoen&vroemzone correct, steken we correct 
over? ...



HET VIJFDE LEERJAAR MUZISCH MET “CROSSING MUSIC/ARTS”
De komende drie jaar werken STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten) samen met SBS De Brug. 
Eind vorig schooljaar werd een projectsubsidie goedgekeurd waardoor we drie jaar lang elke week enkele 
uren een muzische expert naar onze klassen kunnen halen.
Met het project Crossing Music/Arts willen 
we vanuit de cultuurdiversiteit van kin-
deren vertrekken en zo via verschillende 
kunstdisciplines groeien naar een eindre-
sultaat. Door de input van een expert 

muzische krijgen 
kinderen en 
school heel 

wat 

nieuwe ervaringen. Op die manier krijgen 
onze klasleerkrachten ook nieuwe inzich-
ten, ideeën en groeikansen om muzische 
activiteiten nog diepgaander te geven. 
Maar ook de expert muzische profiteert 
mee van de uitwisselingen. Het dagonder-
wijs met een mix aan leerlingen is heel wat 
anders dan het onderwijs in de academie 
waar enkel kinderen met muzische interes-
se heel bewust voor kiezen.

Dit schooljaar mogen de leerlingen van het 
vijfde leerjaar  het muzisch project “cros-
sing music/arts” een jaar lang beleven. Een 
unieke kans!
Hou alvast 1 februari 2020 vrij voor een 
toonmoment in De Spil. Samen met het 
orkest en de groep samenzang van STAP 
wordt dit een groots optreden.
Ook op het schoolfeest zal hun optreden 
centraal staan.

GIMME 
Vorig jaar startten we met ons digitaal communicatieplatform GIMME. 
Klasbrieven, plotse mededelingen voor de ganse school of één klas, het 
“kattebelletje” met een update van nieuwsjes….worden allemaal via 
GIMME verstuurd.
Graag stippen we nog even alle voordelen aan:
• minder papier
• minder kopieerwerk, verdeelwerk, tijdverlies voor secretariaat en leerkrachten
• sneller op de hoogte als ouder : onmiddellijk in de mailbox of via de app op de 

smartphone, zelfs tijdens de schooldag

Toch merkten we dat sommige ouders durven afhaken of soms moeite hebben met het 
gebruik van de app? Zijn er vragen of moeilijkheden bij de app, dan helpen we u graag 
verder. Snel en goed communiceren vindt de school ontzettend belangrijk.

Tip : wist je dat onze app GIMME ook de berich-
ten in heel wat andere talen kan vertalen?

OUDERRAAD
En ook dit jaar mogen we zeker reke-
nen op de steun van onze ouderraad. 
Tal van activiteiten worden door hen 
mee ondersteund of zelfs helemaal 
alleen georganiseerd. Hulp bij het den-
ken, het uitwerken of gewoon praktisch 
helpende handen is steeds meer dan 
welkom. Interesse om aan te sluiten bij 
onze ouderraad? Laat dit gerust weten 
aan de directie.

WISKUNDE
Dit schooljaar vernieuwen we de wiskunde methode.  We gaan aan de 
slag met Katapult, een recente methode uitgegeven door DIE KEURE.  
Katapult is vernieuwend en aantrekkelijk.   Maar wiskunde onderwijs is meer dan een 
handleiding en werkboek.   Naast de methode blijven onze leerkrachten rekening 
houden met hun eigen ervaringen, hun kennis, creativiteit om het wiskunde onderwijs 
binnen onze school boeiend en leerrijk te houden.



DANK JE WEL DEBORAH EN ANJA. WELKOM KAYLA.
Om de opvang zo goed mogelijk te organiseren werkt SBS De Brug ook samen met het Zorgbedrijf. Zo waren Deborah Vandewiele en Anja 
Vanwelsenaers de voorbije jaren van dienst tijdens 
de middag- en avondopvang. Zij krijgen een andere 
uitdaging binnen het Zorgbedrijf. De school wil dan 
ook niet nalaten om Deborah en Anja van harte te 
bedanken voor hun inzet.

Kayla Fonteyne zal voortaan de middag in het 
eerste kleuter coördineren en  wordt de nieuwe 
verantwoordelijke van de opvang ’s avonds. 
Van harte welkom Kayla. ANJA DEBORAHKAYLA

In 2020 bestaat SBS De Brug 125 jaar. En dat laten we natuurlijk 
niet onopgemerkt voorbijgaan. SBS De Brug voelt zich na 125 jaar 
nog superjong, dynamisch en enthousiast. En dat willen we graag 
met iedereen vieren. Meer info volgt snel! 125

PROJECT SIREE
Ook dit schooljaar zet SBS De Brug samen met kenniscentrum ARHUS het internationale 
project SIREE (Social Integration of Refugees through Education and Self Employment; 
een subsidieproject van de Europese Unie) verder.

In onze diverse maatschappij proberen we elke maand via activiteiten ouders in al hun 
diversiteit samen te brengen, te verbinden en kennis te laten maken met het aanbod 
binnen onze stad.

Zin om als ouder hierin mee te participeren, spring gerust even binnen bij de directie 
voor meer uitleg over dit project.

TRIKANT
Het VCLB Roeselare kreeg een nieuwe 
naam TRIKANT  . Trikant is een samen-
smelting tussen de centra leerlingen-
begeleiding in Roeselare, Izegem en 
Tielt.  Na het afscheid van Toon (zie 
schoolklokje juni) kregen we een nieuwe 
CLB medewerker voor onze school  
toegewezen,Sharon Beernaert.  De 
andere vertrouwde medewerkers blijven 
verbonden aan onze school.

OP STAP NA 
SCHOOL
Voor het derde jaar op rij 
mogen we rekenen op extra 
subsidies van onze Stad om 
onze woensdagnamiddagac-
tiviteiten “OpStap na school” 
voor het lager waar te ma-
ken.
Ook dit jaar werken SBS De Brug, de 
Vrije Centrumschool, GO Ring samen 
met ARKTOS en onze brugfiguur 
Daphné opnieuw 10 activiteiten uit 
voor onze lagere schoolkinderen op 
woensdagnamiddag.

Elke activiteit laat de kinderen proe-
ven, laat ze hun talenten ontdekken 

en hopen we dat ze zo zin krijgen in het verdere buitenschoolse vrijetijdsaanbod in 
Roeselare.

Meteen willen we de eerste activiteit al met veel enthousiasme aankondigen. Op 11 
september staan leiders en leidster van verschillende jeugdbewegingen paraat om 
een namiddag lang te spelen…. Net zoals in een jeugdbeweging. Wie komt meespe-
len?....

KALENDER
ma 2/9  eerste schooldag
di 10/9  infoavond 1ste lj
di 10 - vr 13/9 zeeklassen 6de lj
di 24/9  infoavond 2de kl
vr 27/9  sponsorvoettocht
ma 30/9  vrije dag
  ouderraad
di 1/10  infoavond 3de kl
ma 7/10  infoavond 1ste kl
do 24/10  selectief oudercontact
vr 25/10  Halloween
ma 28/10 - zo 3/11 herfstvakantie
ma 4/11  instapdatum nieuwe peuters
vr 8/11  grootouderfeest 1ste lj
ma 11/11  Wapenstilstand 
      - geen school
di 12/11  oudercontact kleuter
do 14/11  oudercontact kleuter
ma 25/11  ouderraad
vr 29/11  pedagogische studiedag
      - geen school
di 3/12  Sintfeest
do 19/12  oudercontact lager 
      en kerstcafé
vr 23/12  kerstvakantie


