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Het lijkt pas gisteren dat het schooljaar 
begon of we zijn al weer aan het 
begin van de grote vakantie.  Als 
een sneltrein is het weer voorbij 
gevlogen en kan iedereen straks genieten 
van een welverdiende rust om de batterijen 
weer op te laden.  Bij deze tentakels is er dan 
ook weer een aparte bijlage met de leerlingen die 
bij ons aan een eindpunt gekomen zijn.  Ze verlaten na het 
6de leerjaar hun vertrouwde SBS De Octopus en ruilen die straks in voor de grote 
school van het secundair.  We wensen hen alvast het allerbeste.

Ook zijn er enkele mensen die afscheid nemen omdat ze op 
pensioen gaan : Luc Schaubroeck en Chantal Maertens.  Zij 
zullen er op de eerste schooldag van september niet meer bij 
zijn en wij zullen hen zeker heel hard missen.  Luc was tot de 
laatste dag van dit jaar actief als zorgleerkracht bij de laagste 
klassen.  Na vele jaren voor het 1ste leerjaar te hebben 
gestaan, kon hij de kinderen die het wat moeilijk hadden 
met zijn ervaring uitstekend bijstaan.  Ook het taalbeleid, in 
het bijzonder alles wat lezen betreft, nam hij steeds onder 
zijn hoede.  Om dan maar te zwijgen over talrijke projecten 
waar hij mee zijn schouders onder stak. 

Hoewel Chantal niet rechtstreeks bij de klaswerking 
betrokken was, kennen vele kinderen haar als de mevrouw 
van de administratie uit het glazen huisje.  Zij zorgde er 
punctueel voor dat alle personeel maandelijks zijn wedde 
kreeg.  Ook voor alle info rond de wetgeving omtrent 
personeelsaangelegenheden kon men bij haar terecht.  Tot in de details werden 
we ingelicht !  Soms wist ze het zelfs beter dan de mensen op het departement 
in Brussel.  Ook leerlingenadministratie was een onderdeel van haar takenpakket. 
Als leerkracht zorgde je maar beter goed dat alle papieren en ziektebriefjes van 
de kinderen in orde waren, want haar stiptheid verwachtte ze ook wel van de 
anderen.

Ook Juf Nathalie Monteiro zal er volgend jaar niet meer bij zijn, hoewel zij volgend jaar zeker nog niet op 
pensioen gaat.  Zij zal vanaf september aan de slag gaan in SBS De Vlieger.  Haar vertrouwde 4de leerjaar zal dus 
vanaf september niet meer onder haar hoede komen te staan.  Door deze overstap en door de pensionering 
van Meester Luc zal dus in de schoolorganisatie voor 2018-2019 hier en daar wat geschoven worden.

Niet enkel op niveau van onze school vertrekken mensen of gaan er mensen op pensioen.  Ook onze directeur-
coördinatie, Mark Develtere, start straks het nieuwe schooljaar niet meer.  Hij was vele jaren het gezicht achter 

de schermen, om onze belangen op het stadhuis te behartigen.  Hoewel de dirco-
functie bij ouders en buitenstaanders minder bekend is, kan je er van op aan dat het vele achterliggende werk 
nauwgezet werd opgevolgd.  Overleg met allerhande externe partners, stroomlijnen 
van specifieke stadsaangelegenheden, afvaardiging in vele organen,…  het was 
hem allemaal niet vreemd.  Hij laat niet alleen het werk als coördinator achter 
hem, hij was ook vele jaren directeur in onze collega-school SBS De Vlieger te 
Rumbeke.

Als er mensen vertrekken, kunnen ook nieuwe mensen aan de slag.  In onze 
eerste tentakels van volgend schooljaar zullen we de nieuwe gezichten zeker aan jullie voorstellen.  
Maar nu eerst vakantie. In ieder geval wensen we alle schoolverlaters, groot en klein, het allerbeste 
voor de toekomst.  

Ignace Degryse, directeur
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donderdag 30 augustus 2018 
infonamiddag nieuwe leerlingen (16u. - 18u.)
maandag 3 september 2018 
eerste schooldag
maandag 1 oktober 2018 
vrijaf
woensdag 28 november 2018 
vrijaf / pedagogische studiedag
vrijdag 30 november 2018 
Sint
zaterdag 27 januari 2019 
infovoormiddag
zaterdag 16 februari 2019 
kaarting
dinsdag 19 februari 2019 
vrijaf / pedagogische studiedag
maandag 22 april 2019 
paasmaandag
donderdag 2 en vrijdag 3 mei 2019 
boerderijklas 2de leerjaar
zaterdag 25 mei 2019 
schoolfeest
donderdag 6 juni 2019 
schoolreis lager + K3/K2
vrijdag 7 juni 2019 
vrijaf
vrijdag 25 juni 2019 
sportdag lager

KALENDER 2018 - 2019

INSTAPDAGEN PEUTERS °2016
maandag 3 september 2018
maandag 5 november 2018

maandag 7 januari 2018
vrijdag 1 februari 2018

maandag 11 maart 2018
dinsdag 23 april 2018
maandag 3 mei 2018

Er is nog plaats om kinderen in te schrijven 
die geboren zijn in 2016

meer info voor andere klassen op onze website.

OPENINGSUREN SECRETARIAAT 
VAKANTIEPERIODE

2 TOT 6 JULI 2018 
9u. - 11u.

VANAF 16 AUGUSTUS 
9u. TOT 11u.

PRETTIGE
VAKANTIE!


