
Het “derde trimester” is van start gegaan 

met Paasmaandag als extra dagje.  

Er staan heel wat activiteiten op het 

programma, tijd om er terug in te vliegen.  

Om dit laatste deel van het schooljaar te 

starten, moesten we rekening houden 

met een belangrijke wijziging.

 

Juf Griet Cinjaere 

heeft ervoor 

gekozen om een 

echte carrière-

switch te doen 

en beroepsmatig 

een nieuwe weg 

in te slaan.  We wensen haar in ieder geval 

veel succes toe in haar nieuwe werkomge-

ving. Ik wil zeker ook niet nalaten om Griet 

te bedanken voor al wat zij binnen haar 

functie als zorgcoördinator (zoco) heeft 

gerealiseerd.  Niet alleen het coördineren 

lag haar nauw aan het hart, maar in alles 

wat ze deed hield ze ook de noden van 

kinderen en de haalbaarheid voor het 

personeel in het oog. Griet, we gaan je 

missen, we missen je nu al!

Om haar vervanging voor de rest van het 

schooljaar en ook volgende schooljaren 

vlot te laten verlopen, haalden we Han-

nelore Gysels aan boord. Ze heeft ervaring 

als coördinator binnen kinderopvang en 

begeleider van het STOP 4-7 programma. 

Met een pak 

enthousiasme 

erbij vormt ze een 

aanwinst voor de 

zoco-functie in 

onze school. Ze 

zal dit niet enkel 

doen voor het lagere, maar neemt ook 

de coördinatie van het 3de kleuter erbij. 

Je vindt Hannelore in het vertrouwde 

zoco-lokaal nabij het schoolsecretariaat. 

Welkom Hannelore! Hopelijk vind je vlug 

je plekje in SBS De Octopus.

Ondertussen is ook de aanmeldingspe-

riode achter de rug en starten we straks 

met het inschrijven van de 42 aangemelde 

toekomstige peuters - geboren in 2017 - 

die starten in de loop van 2019-2020. Als 

je weet dat we tot maximaal 50 kinderen 

per geboortejaar/leerjaar inschrijven, 

dan kunnen nog een aantal kandidaatjes 

bij ons ingeschreven worden. De vrije 

inschrijvingen voor volgend schooljaar 

starten eind mei. Kijk zeker op onze web-

site als je wil weten of er in een klas nog 

een plaatsje vrij is in het 

volgende schooljaar.

Ignace Degryse, 

directeur

woordje van de directie
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LEVENSBESCHOUWING
Wie voor volgend schooljaar wil ver-
anderen van levensbeschouwing kan 
dit doen vóór 30 juni. Na die datum is 
een wijziging niet meer mogelijk.

Klein 
weetje
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Tentakels
Nieuwsbrief

Kriebel-
beestjes
Zoals jullie weten, controleren we 
onze leerlingen na elke lange vakan-
tie op luisjes en neten. We doen ons 
best om zoveel mogelijk klassen te 
controleren.  

Na onze laatste controle durven 
we voorzichtig zeggen dat we een 
‘luizenarme school’ zijn. Toch dur-
ven we vragen om verder alert te 
zijn als ouder. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van scholen en 
ouders om deze vervelende beestjes 
te bestrijden!  
We willen er graag naar streven om 
een ‘luizenvrije school’ te zijn!



Mei
01/05  Geen school (Dag van de Arbeid)
02/05  L6ABC Fietsexamen
02/05  L2ABC Boerderijklas 
03/05  L2ABC Boerderijklas
11/05  Vormsel
14/05  K2/3 Arhus
16/05 L4AB De Blankaart
20/05 K3B Arhus
23/05 L4AB Voetgangersexamen
25/05  Schoolfeest 
30/05  Hemelvaart + Lentefeest

jUni
06/06  K2 + K3 + lager Schoolreis
07/06  Geen school (snipperdag 2)
13/06   L4 + L5 + L6 Start examens
26/06  Oudercontact 
27/06  Oudercontact + zomerdrink Vleugels
27/06 L6ABC Boeken Toe in De Gavers
28/06  K3AB + oudste kleuters van K2/3 

De Sprong 
28/06   L6ABC Proclamatie

kalender
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boerderijKlas en nacHtje 
logeren op scHool
Tot voor kort ging het 1e en 2e leerjaar 
om de 2 jaar op zeeklas. De grootte van 
de groep en het verschil in begeleiding 
van deze bengels zorgde ervoor dat we 
hieraan enige aanpassing deden. 

Het eerste leerjaar zal dit jaar voor 
het eerst een overnachting houden 

op school (eind juni) en het tweede 
leerjaar trekt straks op tweedaagse naar 
de kinderboerderij (2-3 mei). Hopelijk 
schijnt voor beide groepen het zon-
netje, zoals dit ook het geval was tijdens 
de tweede week van de Paasvakantie. 
We houden jullie alvast op de hoogte 
van alle plannen hierrond.

saMen sporten = veel leUKer
We hebben dit jaar een primeur … een sportdag met de hele scholengemeenschap! 
Voor het eerst organiseren de sportleerkrachten uit de drie scholen een  
gezamenlijke sportdag. Ze voorzien voor elk leerjaar een mooi programma.  
Aftellen naar eind juni!!!  

spitter, spetter, 
spater … leKKer 
in Het water
Jij en ik, ook wij zijn waterdragers!  
Wij dragen de liters water misschien 
niet op ons hoofd, maar ze zitten 
verstopt in onze kledij. Bij het maken 
van 1 katoenen T-shirt is er gemiddeld 
2700 liter water verbruikt.

Ook wij wilden als school ons steentje 
bijdragen aan Wereldwaterdag@
school. We verzamelden oude 
katoenen T-shirts om ze een tweede 
leven te bezorgen. We brachten 2 
volle wasmanden naar de kringwinkel.

Dankjewel allemaal!

Hoog bezoeK
Ook dit schooljaar nemen we terug deel 
aan het project Xperibird. Op de parking 
van het personeel hangt een nestkastje 
met een camera. Het derde leerjaar is dit 
jaar verantwoordelijk voor het aanvullen 
van de voederplankjes.  

Net zoals vorig jaar hebben we weer 
geluk! Tijdens de paasvakantie zijn er 
maar liefst 9 eitjes uitgekomen. Welkom 
meesjes!

altijd FlUo
Net voor de paasvakantie trakteerde de 
oudervereniging met een luxe-ontbijt aan 
alle kinderen die op de controlemoment-
en hun fluojasje droegen. Ondertussen 
zijn de donkere maanden voorbij… 

Toch vragen wij aan alle leerlingen om 
altijd een fluojas bij te hebben in de boe-
kentas. Bij een leeruitstap zijn alle leerlin-
gen trouwens verplicht om er eentje te 
dragen. Een uitdaging … maar o zo nodig 
om gezien te zijn!


