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VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Samen met het stadsbestuur proberen we de schoolomgeving zo veilig
mogelijk te houden voor iedereen die
te voet of met de fiets naar school
komt. Ook de schoolraad en Vleugels
helpen elk jaar om dit steeds beter te
maken. Er worden zelfs initiatieven
gepland om de volledige schoolomgeving aan te pakken zodat zwakke weggebruikers veiliger van en naar school
kunnen. Voor een eerste maatregel
in het kader hiervan, vragen wij de
medewerking van alle ouders die met
de wagen hun kinderen via de hoofdingang naar school brengen. Voor
en na schooltijd vragen wij om geen
gebruik te maken van de 8-tal parkeerstroken onmiddellijk bij de poort.
Door het vele manoeuvreren dat hierbij nodig is, zorgt dit voor een grote
onveiligheid aan alle voetgangers en
fietsers die in of uit de school komen.
De Kiss & Ride zone voor de turnzaal
is zeker voldoende om de kinderen
veilig af te zetten of op te pikken. Een
afscheiding wordt geplaatst, gelieve
deze dan ook te respecteren.
Net zoals iedereen alle andere
verkeersregels rond de school moet
respecteren…

•

www.sbsdeoctopus.be

WOORDJE VAN DE DIRECTIE
2 maanden lijken lang, maar zijn dan
plots weer voorbij. En dan staat het
nieuwe schooljaar geheel onverwacht
aan de deur. Ja, we starten opnieuw en
wensen iedereen welkom in 2019-2020.

Deze tentakels helemaal aan het begin
van het schooljaar wil alle ouders informeren over een aantal veranderingen
in onze aanpak. Alle richtlijnen staan
in de afsprakennota -die jullie begin dit
jaar krijgen- maar hier willen we enkele
wijzigingen eruit lichten. We sturen hem
opzettelijk door vóór de eerste schooldag
omdat iedereen volledig ingelicht aan de
start kan verschijnen !
De zaken die in deze tentakels opgenomen zijn, verwijzen dus naar zaken waarvoor we op ieders medewerking rekenen.
Veelal verwachten we dan van kinderen
dat ze iets naleven, maar vaak moeten
ook de ouders weten dat zij betrokken zijn
om ervoor te zorgen dat hun kleuter of

leerling in orde is.
Voorbeeldje ? Wij verwachten dat elke
kleuter of leerling steeds een fluo-jasje bij
zich heeft, maar ouders moeten ervoor
zorgen dat hun zoon- of dochterlief wel
een fluo-jasje heeft…
Alle nieuwe zaken zijn opgenomen in
de afsprakennota. Deze afsprakennota
wordt uitgedeeld aan de gezinsoudsten
op onze school. Ook ‘oude’ afspraken zijn
hierin opgenomen, samen met een pak
handige informatie. Bewaar dit boekje
gedurende het schooljaar, maar lees het
vooraf zeker eens door !
Een goeie start aan iedereen!

Ignace Degryse		
Ilse Berteloot
directeur		 adjunct

VLEUGELS
Ondertussen kent iedereen onze oudervereniging ‘Vleugels’ wel. We kunnen al jaren op hen
rekenen! Ze organiseren de kerstdrink tijdens
de oudercontacten, verzorgen de BBQ op het schoolfeest, nemen de leeskeet onder
handen, evalueren het middageten, … Kortom, een heleboel activiteiten gedragen
door een groep van 14 enthousiaste ouders.
Helaas moesten we in juni afscheid nemen van 3 ouders. De regel zegt dat je niet
langer lid kan blijven van een oudervereniging als je jongste kind de school verlaat.
Dat betekent natuurlijk dat de groep ouders een stukje kleiner wordt.
Misschien voel jij je wel geroepen om de groep te versterken? Misschien wil je graag
nog wat meer uitleg? Spreek dan zeker iemand aan van Vleugels. Er zal altijd iemand
aanwezig zijn op de infoavonden begin september. Of neem contact op met voorzitter Nik Vanden Brande.

MELK EN KOEKJES IN DE KLEUTERAFDELING
Het melkverbruik in de kleuterafdeling ging reeds jaar na jaar achteruit. Het was voor ons praktisch niet meer
mogelijk om voor de weinige kleuters verse melk te blijven voorzien. Vanaf dit schooljaar zal er dus geen
melk gedronken kunnen worden op school.
Ook voor de koekjes in allerlei vormen en groottes in het kleuterniveau willen wij een alternatief bieden. Kleuters die ’s morgens iets wensen te eten, vragen wij om een portie fruit of groentjes mee te brengen. Grote etertjes kunnen natuurlijk een boterham meebrengen, maar alle koekjes worden ’s morgens geweerd. In de namiddag
kan er dan via school een koek gekocht worden.
Tijdens de dagen met een namiddagspeeltijd worden deze dan vanuit de schoolvoorraad door de klasleerkracht voorzien. Op het
einde van de maand wordt dit opgenomen op de schoolfactuur. Kleuters brengen dus geen eigen koeken meer mee. Later volgen
misschien ook de leerlingen van het lager.

VERJAARDAGEN
Al enkele jaren vragen wij om
bij een verjaardag geen traktaat
meer mee te brengen van thuis. Dit
wordt op een zeer goede manier nageleefd. I.p.v. deze traktaten kunnen de
kinderen hun klasgenootjes trakteren met
een snoepje uit de verjaardagsdoos. Om
hen nog trotser te maken, krijgen ze met
hun verjaardag ook een wenskaartje van de
school. De groteren kunnen hun vriendjes
hun naam erop laten schrijven.

KOFFIE @ SCHOOL
NIEUW

Dit schooljaar zal er één keer per
maand een ontmoetingsmoment doorgaan aan de schoolpoort van het kleutergebouw. Bij een kopje koffie zullen
ouders en leerkrachten een praatje
kunnen maken met elkaar tussen 8u
en 8u30 ’s morgens. We hopen dat we
veel ouders kunnen bereiken.
Op volgende data gaat koffie @ school
door:
donderdag 19 september 2019
dinsdag 15 oktober 2019
woensdag 13 november 2019
vrijdag 29 november 2019
donderdag 16 januari 2020
woensdag 12 februari 2020
dinsdag 10 maart 2020
donderdag 30 april 2020
dinsdag 9 juni 2020

MEERDAAGSE
UITSTAPPEN
Voor de eerste keer gaat het 4e leerjaar ook op meerdaagse uitstap. Ze
gaan op stadsklassen naar Mechelen
van 18 t.e.m. 20 mei. Tien dagen later
trekt ook de 3e graad er weer op uit.
Domaine de Massembre wordt van 27
t.e.m. 29 mei overspoeld door Octopussertjes.

TRIKANT
Onze school werkt actief samen met het
Vrije CLB in de Kattenstraat.
De CLB ’s van Tielt, Roeselare en Izegem fusioneren en vormen vanaf dit schooljaar
samen CLB TRIKANT. Na het afscheid van Toon Van Acker krijgen we een nieuwe CLBmedewerker, Sharon Beernaert. De andere vertrouwde medewerkers blijven verbonden aan onze school.

KALENDER
SEPTEMBER
02/09		eerste schooldag
05/09 infoavond K1AB - K2/3 - L1ABC L6AB
11/09 infoavond K3AB - L2ABC - L5AB
17/09 infoavond K2AB - L3ABC - L4AB
20/09 strapdag
medisch consult op CLB (L6 - 1)
30/09 vrije dag

OKTOBER
04/10 medisch consult op CLB (L6 - 2)
08/10 theaterbezoek De Spil (L4)
09/10 verkeerswanderling olv politie
fietscontrole
14/10 - 18/10 sportweek (L3)
18/10 medisch consult op CLB (L6 - 3)
21/10 pedagogische studiedag
(geen school)
22/10 - 25/10 sportweek (L4)
22/10 grootouderfeest kleuter
24/10 grootouderfeest kleuter
24/10 medisch consult op CLB (L1A)
25/10 rapport
28/10 - 3/11 herfstvakantie

MILIEU
Als school willen
we ook ons steentje
bijdragen aan het milieu.
Kinderen zijn er gevoelig
voor en gedrag vandaag aangeleerd, wordt in hun grote leven
vaker behouden! Vanaf dit jaar willen
we er werk van maken om zoveel mogelijk wegwerp-plastiek te vermijden.
Graag hadden we dan ook dat kinderen
hun water meebrengen in een vaste
drinkfles. Niet de plastiek merkflessen, maar een herbruikbare drinkfles.
Deze drinkflessen kunnen in klas of aan
de drinkfonteintje steeds hervuld worden. Niet alleen plastiek afval, maar
ook brikverpakkingen worden hiermee
vermeden !

is het digitaal platform waarmee de
school brieven verstuurt naar de ouders. Het grootste deel van de ouders
maakt hiervan al gebruik. Dankjewel,
want zo helpen jullie ook de papierberg wat verkleinen.
Wist je dat je brieven ook kan vertalen?
Je ontvangt de brief in het Nederlands
en met een simpele muisklik wordt de
brief voor jou vertaald.

COMPUTER

Boterhamdozen
voor hun lunchpakket worden dan
ook gevraagd ipv.
plastiekzakjes, broodzakken
en aluminiumfolie. De kinderen zullen
erop aangesproken worden, help je
mee als ouder om hun best te doen?
Voorzie je alle flessen en boterhamdozen van een naam, dan kunnen wij
gemakkelijker helpen om ze terug te
vinden…

LASTIGE KRIEBELBEESTJES
Elk jaar zijn er momenten dat luizen in één of meerdere klassen de kop opsteken. Dit
is zeker zo na een vakantieperiode waarin kampen en reisjes op het menu stonden.
Wanneer luizen opgemerkt worden bij uw kinderen, melden
we dat steeds.
Ervaar dit niet als een vingerwijzing, maar probeer samen
met ons om zo vlug mogelijk van die vervelende diertjes af
te raken. We helpen je graag verder met uitleg en verwachten dat wassen en nakammen, wassen en nakammen,…
thuis wordt opgenomen. Zoals vorig jaar gaan we ook alle kinderen na een langere vakantie nazien op luizen. Ons personeel en
wat andere helpers nemen dit op en geven je nadien feedback van
het resultaat…

WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD
Volgende week krijgen alle octopussertjes een nieuwe schoolaffiche mee naar huis.
Hangen jullie ze op een zichtbare plaats aan het raam? Elke maand gaan wij op zoek
naar een plaats waar we de affiche zien
hangen… en natuurlijk hoort daar dan een
beloning bij.

Doen jullie mee?
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