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VOORWOORD

Seizoen 2, aflevering 14 …. De 
voorbije periode lijkt een populaire 
Netflixserie…Alhoewel, het lijkt of we 
live in de serie meespelen….

Deze serie is doorspekt zich van 
de nodige spanning en drama.... 
Blijft het virus uit onze klassen? 
Kunnen we onze leerkrachten en 
leerlingen samen houden? Blijven 
onze leerkrachten moedig doorgaan? 
Komt er nog een aflevering met een 
lockdown? Hoe zullen ouders en 
onze leerkrachten reageren? Elke 
aflevering eindigt voorlopig met een 
cliffhanger…

Toch is deze serie er ook eentje 
van hoop….Wanneer wordt alles 
normaal? We zien met z’n allen wel 
het licht aan het eind van de tunnel, 
maar hebben nog even te gaan...

Laat ons dus hoopvol uitkijken naar 
het einde van de serie. Laat ons 
met z’n allen de regie van deze 
serie volgen: afspraken blijven 
volgen, positieve zaken blijven 
zien, vertrouwen en geloven in de 
kracht van ons allemaal: ouders, 
leerkrachten en leerlingen.

Dit schoolklokje is dan ook opnieuw 
een hoopvolle editie. Lees de 
inspanningen van zoveel mensen die 
zich ondanks moeilijke tijden blijven 
inzetten voor de school. Laat ons 
verder bingewatchen, verder drijven 
op inzet en enthousiasme!

Koen Dierynck 
Directeur

Sanne Cordier 
Adjunct-
Directeur

WAT ZOUDEN WE DOEN ZONDER HEN?...

Vrijwilligers blijven ook in moeilijke 
tijden 

De hele coronaperiode bleven ruim dertig 
vrijwilligers over de middag helpen. Twee 
verschillende locaties, drie shiften, meer dan 
450 monden te vullen… zonder hen  lukt het de 
school niet om elk kind over de middag de nodige 
aandacht te geven.

De voorbije periode werden onze vrijwilligers 
steeds attent gemaakt op bijsturingen, 
coronamaatregelen. En onze vrijwilligers bleven 
komen, bleven zich inzetten. Dank je wel 
vrijwilligers voor jullie inzet!

(Ook zin om vrijwilliger te worden? Ken je 
grootouders die dit ook willen doen? Laat het ons 
weten via info@sbsdebrug.be. Elke helpende hand 
is welkom!)

Een nieuwe schoolraad voor nieuwe 
tijden….

Als deze crisis overwonnen is, staat een 
nieuwe schoolraad klaar om mee te denken 
over ons schoolbeleid de komende vier jaar.

De voorbije maanden stelden alvast drie 
enthousiaste ouders zich kandidaat om 
met de school mee te denken. Heb je zelf 
vragen, ideeën over ons schoolbeleid? Aarzel 
dan niet om deze ouders te contacteren. Ze 
nemen graag uw bezorgdheden mee naar de 
komende schoolraden.

Waar kan ik zitten?  Een vraag die we wel regelmatig eens horen 
hier op school.  Sinds kort kunnen we trots zeggen, in de nieuwe 
zorgklas.  De boekenhoek verhuisde naar de kelder naast de nieuwe 
computerklas en de ruimte bovenaan het hellend vlak werd omgetoverd 
tot een prachtige zorgklas.

Nu het nieuwe meubilair een plekje kreeg en de muren een kleurtje, is 
hij helemaal klaar om optimaal te gebruiken.

WIJ ZOEKEN PLAATS ...

Van links naar rechts onze ouders van de schoolraad:
Kim Vanhaesbrouck, papa van Ferre (3KA) en Remi (1Kc)
Nele Nelis, mama van Arthur (3KA), Elias (1KB) en Isaac 
(2LA)
Nele Degryse, mama van Kobe ( L2A) en Sam ( 2KB)



BOUWEN AAN EEN DUURZAME 
TOEKOMST VOOR SBS DE BRUG

Door de  crisis heen werd de komende maanden 
stevig gewerkt aan de toekomst van onze school. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 
plannen voor een nieuwe opvang, een sporthal 
en een nieuwe groene speelplaats langs de 
Steenstraat. In februari lieten we leerlingen en 
leerkrachten mee nadenken over onze plannen. 
Geniet hieronder alvast even mee van onze 
toekomstdromen die we tegen september 2023 
willen realiseren.

SAMEN VOOR EEN DUURZAME SCHOOL!
September 2023... het duurt nog wel even... en toch gaan we nu al volop voor een duurzame school. De voorbije 
maanden en weken engageerden we ons voor drie nieuwe projecten.

CO2

De voorbije en komende maanden 
wordt afwisselend in de klassen een 
CO2 meter geplaatst. In het lager 
duiden we leerkrachten en leerlingen 
op die manier op het belang van 
goed ventileren. Wanneer hebben we 
voldoende gezonde lucht in onze klas? 
Welke acties moeten we ondernemen 
om gezonde lucht te krijgen in onze 
klassen?... Elke dag ontvangt de school 
een rapport over de metingen. Op die 
manier streven school, leerkrachten 
en leerlingen naar een gezond 
klasklimaat...

SBS DE BRUG : 
KLIMAATSCHOOL

De voorbije weken engageerde de 
school zich om in te stappen als 
klimaatschool. De school zal met 
beleid, leerkrachten en leerlingen nog 
bewuster nadenken over vergroening, 
duurzaamheid, energie, mobiliteit of 
voeding. Hiervoor krijgt de school 
ook de ondersteuning vanuit ons 
schoolbestuur en het beleid van de 
stad Roeselare. Samen kijken we hoe 
we duurzaamheid kunnen inpassen op 
onze school.

HIER MEET DE VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ DE 
LUCHTKWALITEIT

Al enkele jaren staat in het tuintje 
van de school een meetstation van 
de Vlaamse milieumaatschappij. Dit 
toestel meet 4 soorten verontreini-
gende stoffen in de lucht en bepaalt 
daarmee de kwaliteit van de lucht. In 
de toekomst plannen we om dit toestel 
nog iets educa-
tiever te maken. 
Daarnaast is er 
nu het project van 
Belfius/Airscan 
dat zowel binnen- 
als buitenlucht 
nog op tal van 
andere criteria zal 
meten.

AIRSCAN IN SBS DE BRUG 

Stad Roeselare start de komende 
maanden  een pilootproject in 
samenwerking met Belfius en 
Airscan (spin-off CO2LOGIC) om 
gedurende zes maanden intense 
luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren in 
Stedelijke Basisschool De Brug.

De dagelijkse continue monitoring 
van de binnen- en buitenluchtkwaliteit 

gebeurt met behulp van meerdere 
toestellen die naast de traditionele 
waarden van temperatuur, 
luchtvochtigheid en CO2 ook de 
aanwezigheid van vluchtige organische 
stoffen, fijn stof, NO2, Radon, 
formaldehyde ... meten. Op basis van 
die metingen kunnen we duurzame 
ingrepen uitvoeren om de luchtkwaliteit 
te verbeteren.

Na het pilootproject wordt dan gekeken 
of het mogelijk is om dergelijke 
trajecten ook voor de andere stedelijke 
basisscholen en academies uit te 
rollen.

EEN NIEUWE 
BEWONER 
OP SCHOOL

Tegen 2023 komt 
daar serieus 
verandering 
in, maar op dit 
moment staan 
er nog niet veel 
bomen op onze school. Toch vond een 
koolmees al de weg naar ons digitaal 
nestkastje in één van onze weinig 
bomen. De komende weken kunnen we 
dankzij een ingebouwde webcam de 
broedvorderingen meevolgen van dit 
aardig vogeltje. Zelfs in een nestkastje 
is er al geen privacy meer...

NIEUW!

NIEUW!



CROSSING MUSIC

Onze leerlingen van het  vierde leerjaar zingen al een jaar lang het coronavirus uit hun lijf. Voor het 
tweede jaar op rij werkt SBS De Brug samen met de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten aan het 
cultuurproject “Crossing Music-Arts”. U hoort in deze coronatijd jammergenoeg geen enthousiasme tijdens 
het zingen, maar dan leest u hieronder wel hun ervaringen….

Hans Helsen (STAP) : “Binnen Crossing Music/Arts staan identiteit en 
verbinding centraal. We creëren een fijne en creatieve leeromgeving 

door aan de slag te gaan met liederen van over de hele wereld. Bij elk lied is 
er steeds een link met de “roots” van één van de kinderen. Elk kind draagt een 
steentje bij wat zich uit in enthousiasme, fierheid en een oprechte interesse 
in elkaar. Deze energie motiveert ons als leerkrachten om intens te blijven 
samenwerken en, ondanks corona, te blijven bouwen aan een open blik op de 
wereld via ons zangplezier.”

Onze leerlingen : “Na de kerstvakantie hebben we elkaar voorgesteld met onze roots. Wat is 
roots nu eigenlijk? Roots is iets zijn dat in je familie voorkomt en nu bij jou; vb. voorwerpen, 
liedjes, een familierecept, kunst, juwelen… We merkten dat er in het vierde leerjaar roots 
zijn van over de hele wereld. Het is de bedoeling dat we kunst kunnen maken voor een 
tentoonstelling. We hebben al loopgraven gemaakt omdat sommige familieleden meegevochten 
hebben in een wereldoorlog. In het eerste trimester zongen we enkele liedjes in verschillende 
talen. Nu lukt het ons al om liedjes te zingen uit : Algerije, Zuid-Afrika, Irak, Senegal, 
Afghanistan en …uit België.”

Hoe ziet een zangles er uit? “Elke week komt meester Hans. Doordat het corona is zingen we 
nu buiten. We beginnen met een opwarming. We klappen in onze handen, we tikken op onze 
billen en nog veel meer. Bij het zingen zingt meester Hans het eerst voor en dan moeten wij het 
nazingen. Soms is het wel moeilijk om de talen te zingen….”

EERSTE COMMUNIE  
& LENTEFEEST

De eerste communie en het lentefeest 
moesten reeds voor de twee keer 
verplaatst worden. 

Voor de leerlingen Rooms-Katholieke 
godsdienst die eerste communie op 
de Godelieveparochie doen, kunnen 
alvast deze voorlopige data genoteerd 
worden: zaterdag en zondag 18 en 19 
september 2021 en zaterdag en zon-
dag 25 en 26 september 2021. 

voor onze leerlingen niet-confessionele 
zedenleer wordt het lentefeest ver-
plaatst naar oktober 2021.

Ouderraad ondersteunt de school met nieuwe 
initiatieven…

Laat ons nog even achterom kijken en terugblikken om momenten 
waarop de school fantastische steun mocht ervaren van 
onze ouderraad. Eind september timmerde de ouderraad een 
fantastische constructie in elkaar op de 
speelplaats aan de Steenstraat. Dankzij 
deze fietsenberging kunnen leerlingen en 
leerkrachten hun fiets regenvrij stallen.

Wie was aanwezig op onze online Bingo-
avond?... Ook daar kregen we ook heel wat 
medewerking achter de schermen.

En onze ouderraad blijft niet bij de pakken 
zitten. Zij stelden een schitterende 
wandelzoektocht samen. Een activiteit om los te breken uit alle verveling… Wie stapt 
mee?...

Meer info op http://ouderraad-debrug.be

GEEN OUDERS OP SCHOOL …. EN TOCH!

OOK JIJ KAN MEE OPRUIMEN! DOE AAN PLOGGING

Wist-je-dat je afval ruimen en ontspanning kan combineren?  Misschien hoorde je de oproep 
van Mooimakers al.  Meester Matthijs toonde dit weekend al het goede voorbeeld, tijdens een 
wandeling verzamelde hij alvast verschillende 
zakken afval in de buurt van zijn woonplaats.   
Naast meester Matthijs zagen we ook al enkele 
leerlingen van onze school afval ruimen met hun 
gezin.  

Misschien is dit wel een leuke activiteit tijdens 
de komende periode.

Post gerust een foto van jullie opruimactie, 
gebruik daarbij #sbsdebrug #mooimakers.  

VRIJE DAGEN
13 mei 2021: O.L.H. Hemelvaart (vrije dag)

14 mei 2021: brugdag (vrije dag)

21 mei 2021: vrije dag
24 mei 2021: Pinkstermaandag (vrije dag)

29 juni 2021: proclamatie zesde leerjaar

OUDERCONTACTEN
Eerste week na de paasvakantie 
selectief oudercontact lager
1 - 12 mei 2021 
oudercontact kleuter
22 - 29 juni 2021 
oudercontact lager



Sinds enkele weken worden de speel-
goedkoffers dagelijks op onze speelplaats 
gerold.  Maar wat denken onze leerlingen 
hierover?  We stuurden enkele leerlingen 
op pad, zij namen eens polshoogte op de 
speelplaats.  Als volleerde interviewers 
schotelden ze de leerlingen enkele vragen 
voor.

Waarmee maakten jullie het meest ple-
zier?

Billie Verhaest (4B): Ik maak het meeste ple-
zier met mijn vrienden.  Samen spelen we erg 
graag met de stelten.  We houden hiermee 
kleine wedstrijdjes en helpen elkaar.

Jakob Leicher (1C): Mijn favoriet is de  ‘ste-
kelige’ bal.  De ballen kriebelen wanneer je 
ze opvangt.  Ze hebben ook een hele mooie 
kleur en zorgen voor superveel plezier.

Lio Maertens (4A): De netjes en de bijhoren-
de bal waarmee je naar elkaar kan ‘mikken’.  
Het zijn een soort mini-trampolines voor de 
ballen.

Rozanne Nuytten (4B):  Ik kies voor de wie-
belplank.  Om het extra spannend te maken 
probeerde ik al eens samen met mijn vrien-
dinnen op de plank te staan.

Wat zou je graag binnenkort vinden in de 
speelgoedkoffers?  Je mag dromen …

Kara Evin (4C) en Daan Monnens(4C): Wij 
dromen van een legerset in de speelgoed-
koffer.  Dan kunnen we over het volledige 
schooldomein ‘legertje’ spelen.  We zou-
den ons verstoppen en plannen smeden.  

Anaïs Ramon (5B):  Geef mij maar een 
step.  Een step zou super populair zijn, de 
directeur zou er best een paar kopen… 

Ruben Weyhaeghe (1C):  Ik zie in mijn 
dromen al enkele majorettestokken in de 
speelgoedkoffer.  Met de gekleurde stok-
ken zou ik enorm veel ‘kunstjes’ doen.  

Davud Kagermanov (2A): Er mogen ook 
nieuwe ‘stekelige’ ballen bijkomen.  

Wat is er anders op de speelplaats nu er 
speelgoedkoffers zijn?

Marie Bossuyt (2B) : Het is leuker.  Ik zie 
veel kinderen plezier maken.  Ikzelf kijk uit 
naar de speeltijd en de speelgoedkoffer.  

Sam Mahin Nejad (4A):  Ik zie veel kinde-
ren spelen, dan kan het toch alleen maar 
leuk zijn. 

Floor Veracx (3B) en Safiya Tavzarkhanova 
(3B): Wij hebben nog meer plezier sinds 
de speelgoedkoffers er zijn.  Vroeger kon-
den we praten en eenvoudige spelletjes 

spelen, nu hebben we nog meer afwisse-
ling om andere dingen te doen.

Declercq Zita (4C): Maar … soms zijn mijn 
vrienden drukker en is er een beetje ruzie.

Wat doet een speelgoedbewaker bij de 
speelgoedkoffer?  Wat is zijn taak?

Kukab Kranbeh (1A):  De speelgoedbewa-
ker maakt de kinderen blij!  

Milan Declercq (5A):  Ik ben zo een speel-
goedbewaker…  Ik geef het speelgoed aan 
de kinderen, ze kunnen het speelgoed ge-
bruiken en daar worden ze blij van.  Samen 
met de andere speelgoedbewakers rollen 
we de speelgoedbak op de speelplaats.  
Ondertussen speel ik zelf wat en als kin-
deren niet oké bezig zijn, spreek ik ze aan.  
Jammergenoeg moeten we dat af en toe 
doen.  Het maakt mij soms verdrietig als 
er een stuk speelgoed stuk is. 

Wat is het favoriete stuk van de speel-
goedkoffers?  Wat wordt het meest ge-
bruikt?

Emilia Strubbe (2B):  Voor mij is een 
springtouw het allerleukste stuk uit de 
speelgoedkoffer.  

Nelle Van Damme (4A)  Ze vragen echt 
veel springtouwen.  Soms zijn ze allemaal 
uitgeleend en moeten we kindjes ontgoo-
chelen.

Anna Strubbe (2B):  De hoepel is ook een 
erg leuk ding.  Hiermee kan ik ondertussen 
al heel wat rondjes draaien.  Soms word ik 
er dronken van.

Tina Karbalaee (3B) : Touwtrekken is pure 
fun...  Het lange touw maakt de wedstrijd-
jes met vrienden vaak grappig en span-
nend.

Ondervinden jullie problemen … Waar 
moeten onze leerlingen soms eens op 
aangesproken worden?

Pauline Vannieuwenhuyse ( 4B): Sommi-
ge kinderen zorgen niet zo goed voor het 
speelgoed.  Dat is jammer, want hierdoor 
hebben we soms minder speelgoed.  

Niet alle kindjes spelen juist met het speel-
goed.  Ze spelen paardje met het spring-
touw, wat ook heel leuk kan zijn … maar 
als ze dan hard trekken gaat het speelgoed 
kapot!

Anaïs Ramon (5B) en Milan Declercq (5A): 
Wij hopen dat ze nog lang en veel kunnen 
spelen met de speelgoedkoffers.

SPEELGOEDKOFFERS

VOLG JIJ ONZE 
SOCIALE MEDIA AL?


