tentakels

Nieuwsbrief
SBS de Octopus

Woordje van de directie
Als je het nog niet zou beseft hebben : 2018-2019 is echt al wel begonnen ! De eerste dag
van september was voor de kinderen misschien nog wat onwennig, maar deze kleine schrik
is reeds helemaal verdwenen. En wees gerust : ook de meeste personeelsleden hebben de
nacht voor die eerste schooldag extra gewoeld in hun bed. Enige gezonde stress die bij
iedereen te vinden was.

schooljaar 2018-2019
september

Naast de vele leuke momenten in de grote vakantie kwam er toch een moment waarop vele
personeelsleden van onze school eventjes stil werden. Op 5 augustus is Monique Vantomme – Juffrouw
Monique –
overleden. Juffrouw Monique kwam kort na de opstart van onze school, eind de jaren 60, het leerkrachtenteam
versterken. Als juf van het tweede kleuter zorgde ze er met haar opgewektheid voor dat de kinderen en de collega’s in een zonnige
sfeer naar school konden komen. Het was de tijd dat onze school enkel bestond uit 2 paviljoenen : je kan een grote foto van juf
Monique met haar klas in de zandbak nu nog vinden in onze eetzaal. Met de school willen we haar echtgenoot Bertrand veel
sterkte toewensen in de komende moeilijke periode.
Op het einde van vorig schooljaar hebben we Meester Luc en Mevrouw Chantal uitvoerig uitgewuifd omdat ze op pensioen zijn.
Maar ook onze directeur-coördinatie, Mark Develtere, is dit jaar definitief op rust. En als we er dan ook nog bijnemen dat juffrouw
Nathalie de overstap maakte naar onze collega-school De Vlieger in Rumbeke, dan voel je al vlug dat er heel wat moest geschoven
en heringevuld worden. De nieuwe personeelsleden vind je met hun foto verder in deze tentakels. Sommige van hen zag je vorig
jaar misschien al toen ze een korte of langere vervanging deden van een zieke collega. Welkom Raina, Lise, Lore, Leen, Laurence
en Matthieu !
Om onze directeur-coördinatie te vervangen binnen zijn duizendpoot-opdracht, werd ervoor gekozen met de directies van de 3
stedelijke basisscholen om elk een gedeelte van zijn ambt op te nemen. Voor onze school betekent dit dat ik als directeur voor
een deel van mijn opdracht ‘dirco’ wordt. Bijgevolg zal een deel van mijn directie-opdracht overgaan naar Ilse Berteloot, die vanaf
september adjunct-directeur is voor onze school. Het beleid van onze school wordt voortaan dus opgenomen door een duo.
Samen met de zorgcoördinatie is er stilaan een (h)echt team dat SBS De Octopus doorheen het schooljaar leidt !
Om af te sluiten en ter herinnering : deze Tentakels vormt
slechts een deel van ons communicatiesysteem met ouders en
sympathisanten. Vergeet zeker ook niet om onze website www.
sbsdeoctopus.be en onze Facebook-pagina te bekijken, te volgen.
Naast sfeerbeelden vind je er ook een pak praktische informatie in
terug. Specifiek naar de ouders : we gaan voor het tweede jaar
van start met GIMME. Het communicatiekanaal dat alle papier in
de briefjes naar huis toe probeert te vervangen. Vergeet je email
dus niet te lezen en de digitale strookjes in te vullen. Om je te
helpen worden vanaf dit jaar pictogrammen in die berichtgeving
ingebouwd. Zo worden de belangrijke zaken extra in de kijker
gezet !
Tot een volgende Tentakels, kort na de herfstvakantie.
Ignace Degryse, directeur
Ilse Berteloot, adjunct-directeur

STRAPDAG
Op vrijdag 21 september neemt onze school deel
aan de STRAPDAG. Die dag vragen we aan alle
leerlingen om met de fiets of te voet naar school te
komen. Onze school wil hiermee aandacht vragen
voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en
wil kinderen en ouders stimuleren om wat vaker te
voet of met de fiets naar school te komen.
Wil je graag wat meer opvallen die dag? Kom dan met
een ‘gepimpte’ fiets naar school!

Nieuw aan de schoolpoort...

Lise
Dejonckheere

Laurence
Deweerdt

Raïna
Snoeck

Matthieu
Van Collie

Lore
Van Moerkerke

Leen
Demeulemeester

Dag Vrienden van de
Octopus!

Otto en Otto
Kennen jullie ‘Otto en Otto’ al?
Deze 2 figuurtjes zijn in het leven geroepen door de werkgroep
‘taalbeleid’. Met ons eerste actiepunt willen we vooral werken
rond ‘iemand beleefd begroeten’. Vanaf dit schooljaar staat er
in elke klas een nieuwe taak op het takenbord (ja, ook bij de
kleutertjes). ‘De begroeter’ staat elke morgen aan de klasdeur
en begroet de klasgenootjes met ‘goeiemorgen’ of ‘hallo’.
Er komen dit jaar nog actiepunten, we houden jullie op de
hoogte!

KALENDER
vrijdag 21 september 2018
strapdag
maandag 1 oktober 2018
vrijaf
maandag 15 - vrijdag 19 oktober 2018
sportweek 3de leerjaar
maandag 22 oktober 2018
grootouderfeest kleuter
dinsdag 23 oktober 2018
grootouderfeest kleuter
maandag 22 - vrijdag 25 oktober 2018
sportweek 4de leerjaar
maandag 29 oktober 2018
start herfstvakantie

Voor de meeste mensen ben ik geen nieuw
gezicht op school. Jullie kennen mij waarschijnlijk
als ‘juf Ilse’. Precies 20 jaar geleden zette ik mijn eerste
stappen als juf in het vijfde leerjaar in deze school. Na
het vertrek van meester Carl, hij was op dit moment
beleidsondersteuner bij ons, nam ik enkele uurtjes van hem
over. De 2 volgende schooljaren combineerde ik de job
van lesgeven met beleidsondersteuning. Maar vanaf
dit schooljaar sta ik niet meer voor de klas. Dus kan
directeur Ignace 100% op mij rekenen! En
jullie ook allemaal natuurlijk :) !

Zoen- en
vroemzone
Veel
ouders
gebruiken
de
ingang in de
Nachtegaalstraat
bij het brengen
van de kinderen
naar
school.
Helaas is er daar
niet veel parkeerruimte en wordt de auto vaak half
op het voetpad geparkeerd. Zo ontstaan er natuurlijk
onveilige situaties.
Graag maken we wat reclame voor onze zoen- en
vroemzone in de Leeuwerikstraat. Deze zone mag
gerust wat meer gebruikt worden.

STEDELIJKE BASISSCHOOL De Octopus
LEEUWERIKSTRAAT 30		
tel. : 051/ 26 44 40			
e-mail : info@sbsdeoctopus.be
8800 ROESELARE 								website : www.sbsdeoctopus.be

