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Tentakels
Nieuwsbrief

BESTE OUDERS EN VRIENDEN 
VAN SBS DE OCTOPUS

Na een langere vakantie valt zoals 
altijd een editie van Tentakels in 
jullie digitale brievenbus.  En dat de 
eerste Tentakels van het nieuwe jaar 
onze beste wensen inhoudt voor 
Nieuwjaar is ook een zekerheid.   Wat 
we jullie willen wensen is … SOWIESO 
EEN BETER JAAR!  Beter wensen dan 
vorig jaar is niet moeilijk : 2020 zullen 
we ons nog lang herinneren en toch 
liefst zo snel mogelijk vergeten.  Laten 
we samen hopen dat 2021 stap voor 
stap terug zorgt voor alle gezondheid, 
gezelligheid en contact waar iedereen 
toch wel naar hunkert.  Een jaar waar 
bubbels te vinden zijn in glaasjes cola, 
limonade, spuitwater, cava,…

Zoals we ook gestart zijn begin 
september, maken we ook voor dit 
tweede deel van het schooljaar een 
planning in de hoop dat alles kan 
doorgaan…  Als er dan omwille van 
de coronamaatregelen aanpassingen 
moeten gebeuren, brengen we jullie 
zo spoedig mogelijk op de hoogte.  In 
de eerste plaats willen we er alles aan 
doen om de gewone schoolwerking 
zo veilig en gewoon mogelijk te 
laten doorgaan.  Maar zeker voor de 
leerlingen die ergens dit jaar nog een 
bosklas, boerderijklas of stadsklas 
in het vooruitzicht hebben,  duimen 
we met het volledige team dat deze 
zullen kunnen doorgaan.  

Namens de directie

Ignace en Ilse

AANPASSINGEN OMWILLE VAN CORONA
• De pedagogische studiedag van maandag 18 januari wordt geschrapt.  Deze dag 

zal een gewone lesdag zijn voor kleuter en lager.

• De infovoormiddag op 7 februari voor kandidaat-peutertjes en andere kinderen 
gaat wel door. Met de nodige corona-aanpassingen willen we mensen die 
de school niet kennen op de hoogte brengen over onze schoolwerking.  Via 
een link op http://bezoek.sbsdeoctopus.be kan er tussen 9u30 en 11u30 een 
‘coronaproof’ bezoek aangevraagd worden.

• De spaghetti-avond op zaterdag 27 februari t.v.v. 
van de stadsklas (4de) en de bosklas (5de en 6de) 
komt te vervallen in zijn geplande vorm.  Een 
spaghettisaus-afhaal-moment komt in de plaats.  We 
houden je op de hoogte!

ROTS EN WATER

Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuw project in het 4e, 5e en 6e leerjaar.  Om 
de 3 weken krijgen de leerlingen een les SOVA van juf Greet.  SOVA staat voor sociale 
vaardigheden.  

In de SOVA-lessen wordt gewerkt met de 
methodiek ‘Rots en water’.    Het is een erkende 
weerbaarheidstraining die kinderen helpt om 
steviger in hun schoenen te staan.

Het programma is opgebouwd rond twee 
begrippen: de rotshouding en de waterhouding. 
De kunst bestaat erin om een balans te vinden 
tussen beide houdingen. Om enerzijds rekening 

te houden met de anderen (water) en tegelijkertijd op te komen voor de eigen wensen, 
noden en overtuigingen (rots). Beide houdingen zijn essentieel in het dagelijks leven. 

Via lichaamsoefeningen wordt er gewerkt aan:

• zelfvertrouwen en vertrouwen in een ander
• grenzen aangeven
• contact maken met de ander
• jezelf laten zien en beter opkomen voor 

jezelf
• samenwerken
• keuzes maken en focussen
• herkennen van lichaamstaal en emoties
• rekening houden met een ander en inleven in de gevoelens van een ander

Samen staan we sterk!



DOKTERSATTEST BIJ CORONA-MAATREGELEN

Met onze school proberen we zo goed mogelijk de richtlijnen rond corona volgen.  
Daarvoor hebben we ook de hulp van de ouders nodig.  Dit verliep in de voorbije 
periode best goed.  Soms wordt nog vergeten om de school direct te verwittigen als 
een kleuter/leerling afwezig is wegens corona of quarantaine.  Na die melding is het 
ook nodig dat we een doktersattest krijgen voor de periode dat je kind afwezig was.  
De datum van de dag dat je kind weer naar school mag komen, moet vermeld staan 
op het attest.

SCHOOLPOORTVERKEER

De laatste werken rondom de school werden net voor de vakantie afgewerkt.  Op een aantal 
plaatsen bij de schoolpoorten werden hekkens geplaatst om het in- en uitgaan veiliger te laten 
verlopen.  Aan de poort van de Leeuwerikstraat kan het wel nog veiliger als het zebrapad en 
het voetpad meer vrij zou gelaten worden.  We willen de ouders die hun kinderen daar komen 
ophalen, vragen om wat dichter bij de grote schoolpoort te wachten.  Zo zal er meer overzicht zijn 
aan de straat zelf.

VOORBEREIDING PROJECT ‘THE MASKED SINGER’ IN 4ABC

Scan deze QR-code voor een filmpje 
met onze wensen voor 2021!

MMMMMM … SINTERKLAAS TRAKTEERDE MET FRIETJES!

INFOVOORMIDDAG 
PEUTERS GEBOORTEJAAR 2019

zondag 7 februari 2021
van 9.30u. tot 11.30u.

CORONA-EDITIE

registreer via 
http://bezoek.sbsdeoctopus.be


