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Eerst en vooral wil ik iedereen: kinderen, ouders, personeel en sympathisanten een 
ongelooflijk 2019 wensen.  In de eerste plaats hoop ik dat dit een ‘gelukkig en gezond’ 
nieuw jaar wordt. Maar bij deze wensen voor 2019 wil ik zeker ook de nadruk leggen 
op een jaar waarin ‘samenwerking’ voorop mag staan.  Als school staan we zeker niet 
alleen meer in voor het ‘onderwijzen’ van de kinderen. Ook ‘opvoeden’ neemt een groot 
deel in van onze kerntaak.  En als we voor dit ‘opvoeden en onderwijzen’ kunnen rekenen 
op een grote mate van samenwerking tussen de verschillende partners van de school, dan 
kunnen onze kinderen er alleen maar beter van worden.  Ook in 2019 reiken we alvast de hand 
naar iedereen om die samenwerking mogelijk te maken.

Woordje van de directie

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

Nieuwjaar is altijd een kantelpunt binnen het schooljaar.  Niet alleen 
is er al een fiks deel achter de rug, maar ook veel initiatieven buiten 
de klaswerking steken de kop op.  Ik hoop dat iedereen de datum van 
16 februari (kaarting met spelletjesmarkt) in zijn agenda heeft staan.  
Maar ook mag zaterdag 25 mei (schoolfeest met kleuteroptreden) niet 
ontbreken.  Belangrijk is ook dat ouders met kinderen die volgend jaar 
bij ons wensen te starten, zondagochtend 27 januari vrij houden om op 
schoolbezoek te komen.  Meestal zijn dit kandidaat-peutertjes (°2017), 
maar ook andere kinderen zijn zeker welkom.   Heb je een zoontje of 
dochter die straks peuter wordt?  Ken je mensen die geïnteresseerd 
zijn?  Zijn jullie buren op zoek naar een degelijke school? Voor 
iedereen in Roeselare die in 2019-2020 in Roeselare 
start in een nieuwe basisschool zal weer gewerkt 
worden met een systeem van eerst ‘aanmelden’ 
en daarna ‘inschrijven’.  We houden onze ouders 
en de mensen die dit vragen zeker op de hoogte 
van de juiste data.

VLEUGELS

Een van de samenwerkingen die iedereen wel kent, 
zijn onze Vleugels.  Als oudervereniging nemen ze 
in de komende periode het initiatief om een rapport 
voor de school op te maken.  Via een online bevraging 
kunnen de ouders 3 vragen beantwoorden: Waarvoor 
krijgt de school een pluim?  Waarin schiet de school 
tekort?  Waar liggen er 
uitdagingen voor de school 
te wachten?  Misschien 
heb je tijdens de voorbije 
oudercontacten (in de tent 
van Vleugels) de bevraging 
al ingevuld? Kreeg je de 
kans nog niet, dan kan dat 
nog tot 20 januari via deze 
QR-code of via de link:

SCHEPEN VAN ONDERWIJS 
 
De federale regering mag 
dan wel gevallen zijn, maar in onze stad is 
een nieuwe beleidsploeg net van start gegaan.  
 
Als Stedelijke Basisschool is dit voor ons toch wel 
een belangrijk gegeven.  We krijgen namelijk voor de 
komende 6 jaar een nieuwe politiek verantwoordelijke 
voor het Stedelijk Basisonderwijs.  Schepen Nathalie 
Muylle zal deze taak op zich nemen.  We hopen alvast 
op een vlotte en opbouwende samenwerking tijdens 
de komende legislatuur.   

Ik wil ook niet nalaten om Schepen 
Michèle Hostekint te bedanken voor de 
samenwerking gedurende de voorbije 
jaren; zij geeft de fakkel door en krijgt 
in de stad andere bevoegdheden.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Nog op zoek naar een school voor je 
kleine spruit (geboren in 2017)?

Kom dan zeker eens langs op onze 
opendeurvoormiddag.  We zetten onze 

deuren graag voor jullie open.  

Wil je graag inschrijven dan verwijzen 
we naar de website

 www.kieseenschoolinroeselare.be

https://vleugels.sbsdeoctopus.be

Ignace Degryse, directeur
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ma 7 januari 2019 Kronkeldidoe (L1ABC) 
   instap peuters
do 17 januari 2019  medische consulten (L1AB)
di 22 januari 2019 De Spil (L3AB)
zo 7 januari 2019 infovoormiddag peuters °2017
ma 28 januari 2019 infoavond eerste leerjaar
do 31 januari 2019 medische consulten (L1C + rest)
vr 1 februari 2019 instap peuters
do 7 februari 2019 alles met de bal (L3AB)
do 14 februari 2019  medische consulten (K2A)
za 16 februari 2019 kaarting
ma 18 februari 2019 inleefatelier “achter de muur” (L6A)
di 19 februari 2019 pedagogische studiedag
di 26 februari 2019 rondrit roeselare (L4AB)
wo 27 februari 2019 carnaval kleuter
do 28 februari 2019 inleefatelier “achter de muur” (L6BC) 
   ARhus (L3B)
vr 1 maart 2019  carnaval lager
4 maart t.e.m. 8 maart 2019 krokusvakantie
ma 11 maart 2019 instap peuters

KALENDER

KAARTING
We kiezen ook dit jaar terug voor een traditionele 
kaarting.  Terwijl de volwassenen kaarten om 
heel wat kilo ’s pasta, amuseren de kinderen 

zich op de spelenmarkt.

Ook de klassieke omslagenverkoop 
herhalen we nog een keertje.  Tot op 16 februari!

We sloten af met een Urban Trail doorheen 
de school ‘Glow for Duchenne’.   Iedereen 
kon rondjes van 1,5 km komen lopen.  Dit jaar 
steunen we ‘Refuse to sink’. Deze vzw zet zich in 
voor mensen met de ziekte van Duchenne. Dat 
is een progressieve en dodelijke spierziekte die 
je van bij je geboorte hebt. Omdat een leerling 
van onze school aan deze 
ziekte lijdt, dragen wij deze 

vzw een erg warm hart toe!  

We willen jullie allemaal erg bedanken 
voor de warme steun!

WARM, 
WARMER, 

WARMST …

Dit jaar organiseerden we 3 acties voor De 
Warmste Week.  Na het succes van vorig 
jaar herhaalden we ‘Koffie for life’. Ouders, 
grootouders, leerlingen, sympathisanten, ... 
konden zich komen warmen aan een potje 
koffie of chocomelk vóór schooltijd.  
Voor onze tweede actie ‘Koekenbak for 
Duchenne’ bakten de kinderen thuis koekjes en 
verkochten die in de buurt.  De centjes brachten 
ze naar de warmste spaarpot in ons eigen 
glazen huisje.  


