
Nog wat verdergaand 
op het verkeer verwijs 

ik even naar de voorbije 
fietsencontrole die op 

school plaats vond.  De medewerkers van de 
politie merkten op dat behoorlijk wat fietsen niet in orde waren.  Remmen 
werkten onvoldoende, reflectoren ontbraken en verlichting was stuk. Met de 
school vinden we het heel goed dat kinderen zoveel mogelijk te voet of met 
de fiets naar school komen.  Maar om veilig te kunnen fietsen, moet de fiets 
in orde zijn. 

Tussen de lijnen door meldde de politie ook dat er meer 
controles rond de school mogen verwacht worden.  Foutief 
parkeren, te snel rijden (zone 30 !!!) of geen gordel dragen 
zullen in het oog gehouden worden.  Een gewaarschuwd 
man is er twee waard…  Maar als we denken aan de 
veiligheid van onze kinderen kan dat voor niemand een 
probleem zijn.

De herfstvakantie is achter de rug en binnenkort gaan we de donkere 
dagen van 2017 in.  De komende maanden vormen toch wel een 
periode waar we extra op de weg van en naar school moeten letten 
om alles veilig te houden voor de kinderen. 
In eerste instantie denk ik hierbij aan de zichtbaarheid.  Om het 
“gezien-worden” te bewaken, staan wij erop dat de kinderen 
onderweg steeds hun fluo-jasje dragen.  ‘Vleugels’ gaat ons ook dit 
jaar opnieuw helpen om onverwachte beloningsstempels uit te delen 
aan iedereen die het fluo-jasje  draagt. 
Denk eraan dat elke kleuter en elke leerling verwacht wordt om steeds 
een geel fluo-jasje bij te hebben. Want als we op uitstap gaan 

of als de kinderen met de rij meegaan 
moeten ze er eentje dragen.  Heb je er 
nog geen ?  Er zijn er verkrijgbaar (€ 2,-) 

met het schoollogo op het secretariaat!

Naast het verkeer is ook de kledij 
in de komende koude periode 

een aandachtspunt dat elk jaar 
terugkeert.  Wil je ervoor zorgen dat 
niet alleen alle jassen genaamtekend 

zijn, maar ook de mutsen en 
sjaals.  Het is ook geen overbodige 
luxe dat  beide handschoenen een 

naamlabel dragen. 
Wil je ook aan je kinderen vragen 
om geen jassen en mutsen van 

andere kinderen aan te trekken.  Op deze manier help 
je er mee voor zorgen dat luizen minder kans maken 
om van de ene op de andere leerling over te gaan.  En 
word je er toch eens mee geconfronteerd, gelieve dan 
steeds ons stappenplan op te volgen om er zo vlug 
mogelijk komaf mee te maken.

Nieuwsbrief
SBS de Octopustentakelstentakels

schooljaar 2017-2018
november

volg ons op

www.sbsdeoctopus.be

Met al deze tips in het achterhoofd, hoop ik dat we 
gezond en wel doorheen het volgende deel van het eerste 
semester komen.  Afspraak in ieder geval na Nieuwjaar in 
een volgende editie van Tentakels.

 Ignace Degryse 
 directeur

Op woensdag 20/12 en donderdag 21/12 zijn er 
oudercontacten voor alle leerlingen van onze school.

Tijdens deze warmste week zijn jullie ook uitgenodigd 
op de KERSTDRINK.  Na de oudercontacten kunnen 

jullie genieten van een drankje 
in de tent van Vleugels.  
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DE SPIL (L1ABC)

11 EXAMEN (L5 - L6)18

14 BEZOEK ARhus (L3A)

17 MEDISCHE CONSULTEN (L5B)

21 BEZOEK ARhus (L3B)

23 ONTDEK JE TALENT (L6ABC)

24 RAPPORT VAARDIGHEDEN

24 MEDISCHE CONSULTEN (L5B)

DECEMBER

NOVEMBER

1 SINTFEEST (KLEUTER EN LAGER)

4 BUSRIT DOOR ROESELARE (L4AB)

19 RAPPORT KENNISVAKKEN | EXPRESSIE EN LEERMEESTERS

20 OUDERCONTACT KLEUTER EN LAGER21


