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Tentakels
Nieuwsbrief

SBS De Octopus

HELDEN EN
SCHURKEN
Het vijfde leerjaar nam dit jaar deel
aan het project ‘Helden en schurken’.
Dit is een tekenproject waarbij de
leerlingen leren over diversiteit en
sociale conflicten in onze maatschappij. Onder leiding van striptekenaar Constanz bedacht de klas
een straf verhaal over vriendschap en
liefde, een enge meester en iets met
snorretjes….
Iedereen ging aan de slag om de verschillende striphokjes in te tekenen.
Daarna ging Constanz aan het werk.
Hij kleurde al de tekeningen in met de
computer en de strip werd gedrukt.
Na lang wachten op nieuws van contactpersoon Sander Vandamme kregen we vorige week te horen dat de
strip nu helemaal klaar is om officieel
aan de makers van 5B overhandigd
te worden. Spannend … want we zijn
benieuwd naar het resultaat.

•

www.sbsdeoctopus.be

WOORDJE VAN DE DIRECTIE
Met deze Tentakels kan iedereen van
onze school de grote vakantie ingaan.
Wij hopen dat het mooie weer van de
laatste dagen een voorteken kan zijn van
veel zonnige dagen. Op deze manier zal
iedereen door de zonne-energie met opgeladen batterijen in september weer van
start kunnen gaan. En al hoop ik zelf ook
wel op wat malse regen, hopelijk valt deze
dan tijdens de nacht.
Als digitale bijlage bij deze Tentakels zit
traditiegetrouw een pakketje waarbij alle
leerlingen van het zesde kort afscheid
nemen van onze school. Even mijmeren
over wat er hen van de afgelopen jaren
bijgebleven is. En ook al even kijken naar
het secundair onderwijs, de plaats waar ze
weer de kleinsten, de jongsten zullen zijn.
In ieder geval wensen we elk van hen een
prachtige toekomst toe. We hopen dan
ook dan ze SBS De Octopus steeds een
warm hart zullen toedragen.
Als blik naar volgend schooljaar toe wil
ik een aantal zaken eventjes toelichten.
1. Voor de kleuters wordt er vanaf september geen melk meer verdeeld. De
ouders die hiervan gebruik maakten, is
de laatste jaren zoveel gedaald dat wij
duidelijk merken dat dit aanbod niet
meer van deze tijd is.
2. Ook voor de kleuters passen we de
tussendoortjes in de speeltijden wat
aan. Kleuters brengen vanaf 2019-2020
zelf geen koekjes meer mee. ’s Morgens
kunnen ze allemaal fruit meebrengen
(in een genaamtekend doosje) en ’s

namiddags kan er via de school een
koek gekregen worden. Indien dit goed
loopt zal dat in de komende jaren ook
doorgetrokken worden naar de lagere
klassen.
3. Dat frisdranken geen plaats vinden
tijdens schooldagen is al ruim geweten.
Graag willen we er vanaf volgend jaar de
nadruk op leggen dat leerlingen zelf een
herbruikbare drinkfles meebrengen.
Deze kan hervuld worden op school,
zodat iedereen steeds kan drinken.
Verder wil ik ook reeds meegeven dat
vanuit de ouders (Vleugels en schoolraad)
en school, samen met het stadsbestuur
gesleuteld wordt aan de verkeerssituatie
rond school. Wellicht volgen in 2019-2020
een aantal aanpassingen aan de schoolpoorten en omliggende straten die ervoor
zullen zorgen dat verkeersdeelname veiliger wordt. Momenteel worden achter de
schermen nog plannen voorbereid, vanaf
volgend schooljaar kunnen hiervan reeds
resultaten verwacht worden. Samen met
het bestuur houden we jullie en de buurt
hiervan zeker op de hoogte!
Verder rest mij nog enkel de wens te
herhalen waarnaar iedereen verlangt:
‘Prettige Vakantie’.

Ignace Degryse,
directeur

TATARATATA!

TERUGBLIK SCHOOLFEEST
We blikken nog even terug naar het
schoolfeest ‘Circus Octopus’. Het werd een
dag met prachtig weer (na de regenvlagen
van ’s morgens natuurlijk), fantastische
optredens, veel lachende gezichtjes, trotse
ouders en grootouders, lekkere bbq, …
kortom een geslaagd feest voor onze school.
Maar zonder ons leerkrachtenteam, onze
oudervereniging Vleugels, extern barteam
en losse medewerkers zou dit helemaal
niet gelukt zijn!
Een welgemeende dankjewel aan allen!

KALENDER

OTTO EN ZOEM
KAMPEREN OP SCHOOL
Om het schooljaar op een leuke manier
af te sluiten, kampeerde het eerste
leerjaar op dinsdag 18 juni op school. In
de namiddag maakten de kinderen hun
eigen pizza. Om 16 uur werd de kleuterzaal omgetoverd tot ‘Camping Octopus’.
Alle luchtmatrassen en matjes vormden
een grote kring.

pizza konden de kinderen kiezen tussen enkele avondactiviteiten: dansen,
vriendschapsbandjes maken, … Na een
verhaaltje van de juf vertrokken alle
kindjes rond 22u naar ‘dromenland’.
Zzzzzzzzzz

2019-2020
Donderdag 29 augustus 2019
Infonamiddag nieuwe leerlingen
(16u-18u)
Maandag 2 september 2019
Eerste schooldag

Tussen de matrassen piepte hier en
daar een iglotent waarin telkens een
juf zou slapen. Als iedereen geïnstalleerd was, palmden de kinderen de
hele speelplaats in… o wat is het leuk
om eens de hele school voor zichzelf te
hebben. Na de heerlijke zelfgemaakte

Maandag 30 september 2019
Snipperdag 1 – geen school
Maandag 21 oktober 2019
Pedagogische studiedag – geen school
Zaterdag 15 februari 2020
Familieactiviteit

ZOMERDRINK
DONDERDAG 2

7 JUNI

Woensdag 18 maart 2020
Pedagogische studiedag – geen school
Zaterdag 16 mei 2020
Schoolfeest
Maandag 18 mei
t.e.m. woensdag 20 mei 2020
Stadsklassen Mechelen L4
Woensdag 27 mei
t.e.m. vrijdag 29 mei 2020
Bosklassen Heer-sur-Meuse L5+L6
Donderdag 11 juni 2020
Schoolreis kleuter + L1-2-3
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Stand-up comedian Piv (gekend van Eigen Kweek)
beschrijft in zijn voorstelling een rist memorabele momenten uit zijn kinder- en prille tienertijd, waarbij hij dingen
voor de allereerste keer zelfstandig moest doen: alleen thuis
zijn, een eerste huisdier, boodschappen doen, in de kliniek
liggen, een spreekbeurt houden, een tongzoen geven,…
Vanzelfsprekend liep er vaak iets mis en ontstonden er
hilarische taferelen. Kortom, een waterval van herkenbare
situaties..
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VOOR OUDERS EN VRIENDEN VAN SBS DE OCTOPUS
GRATIS INKOM VIA DE KLEUTER INGANG
MET HAPJES EN DRANKJES AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN
AANVANG: DONDERDAG 27 JUNI 2019 om16u - OPTREDEN PIV om 18u

Vrijdag 12 juni 2020
Snipperdag 2 – geen school

INSTAPDATA

PEUTERS °2017
Maandag 2 september 2019
Maandag 4 november 2019
Maandag 6 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Maandag 2 maart 2020
Maandag 20 april 2020
Maandag 25 mei 2020
Er is nog plaats om kinderen in te
schrijven die geboren zijn in 2017.

DE VERKEERSVEILIGHEID AANPAKKEN
Vleugels, de oudervereniging van de school, hield eind 2018 een
enquête bij de ouders van de leerlingen. De verkeersveiligheid
bleek hieruit een van de grootste bezorgdheden. Het is uit je
doppen kijken als je je kinderen aan school wil afzetten, of je nu
met de wagen, met de fiets of te voet bent.
De oudervereniging Vleugels wil dit
probleem samen met de school grondig
aanpakken en richtte een werkgroep
verkeer op. Met een verkeersdeskundige
zijn ze op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor de drukte rond de schoolpoort. Het scheiden van de verschillende
weggebruikers is hierbij een belangrijk
uitgangspunt.

‘’s Morgens en om 16u is het
heel druk rond school. Misschien
kan er gedacht worden aan een
‘schoolstraat’. De straten rond
de school eenrichtingsverkeer
maken zou ook heel wat drukte
besparen.’
Er werden ook reeds contacten gelegd
met het stadsbestuur. Bij hen is er een
grote bereidheid om samen met de
school en de buurtbewoners werk te maken van een veiligere omgeving. Eén van
de eerste stappen die door hen genomen
zullen worden, is wellicht het in kaart
brengen van de verkeersstromen.

LANGE MIDDAGPAUZE
Ouders gaven in de enquête ook aan dat
ze de speeltijd over de middag te lang
vinden, wat vooral voor de peuters en
kleuters gevoelig ligt. Vleugels engageert
zich alvast om een oude werfwagen in

GEEF JE MEE VLEUGELS AAN ONZE LEERLINGEN?
Vleugels wil op haar manier ouders betrekken bij de school. De enquête en
de opvolging ervan was één van hun acties, maar ze doen veel meer: de fluoactie omdat de kinderen mogen gezien worden, een kerstdrink tijdens de
oudercontacten, barbecue op het schoolfeest, straks ook een fantastische
zomerdrink op donderdag 27 juni (NIEUW!), ...

INTERESSE OM MEE TE WERKEN?
Elke vorm van engagement is welkom. We vergaderen een vijftal keer per
schooljaar op woensdagavond en proberen binnen een gezellige sfeer heel wat te
betekenen voor de school.
Neem zeker contact op met één van ons, met leerkrachten of directie als je
interesse hebt om mee te werken. Of stuur een mailtje naar n.ik@n-ik.be
(Nik Vanden Brande, voorzitter Vleugels).

STEDELIJKE BASISSCHOOL De Octopus
Leeuwerikstraat 30, 8800 Roeselare
tel.: 051/ 26 44 40 • e-mail: info@sbsdeoctopus.be
website: www.sbsdeoctopus.be

te richten als speel-o-theek met leuk
buitenspeelgoed onder beheer van de
zesdeklassers.
Omdat er een aantal opmerkingen waren
over de middagmaaltijden, schuiven
enkele leden van de oudervereniging
een aantal keer mee aan tafel. We zijn
benieuwd wat hun bevindingen zijn…

WARME SCHOOL

‘De actie voor de Warmste Week
(lopen met lichtjes) was hartverwarmend mooi, mag een traditie worden!’
Opvallend waren ten slotte de vele
woorden van lof voor de school en het
personeel. De vele uitstappen, de aanpak
van het luizenprobleem, de mooie accommodatie, de nieuwe plus- en kangoeroewerking, de zorg voor de leerlingen, …
vallen in goeie aarde.

