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TentakelsNieuwsbrief

WOORDJE VAN DE DIRECTIE

Soms lijkt het alsof Corona heel ver 
weg is binnen de muren van onze 
school.  Om dan plots weer heel 
dichtbij te komen als er ’s morgens 
meldingen gedaan worden van zieke 
kinderen, als de CO²-meetresultaten 
binnenkomen, als er IPads gezocht 
worden om online les te geven,…  
Het virus is een deeltje van de 
werking geworden met als constante: 
het schoolleven voor de kinderen 
zoveel mogelijk op een gewone 
manier laten doorgaan.  Maar 
gewoon bestaat eigenlijk niet als je 
vergelijkt met een jaar geleden…

Een van de grote voelbare zaken 
voor ons is de onzekere kalender. 
Vóór de vakantie hebben we ons in 
1000 bochten gewrongen om een 
carnavalsfeest op poten te zetten.  
En de kinderen hebben ervan 
genoten: een hele week kleurenfeest 
– elk vanuit zijn bubbel.  Tijdens de 
komende periode willen we ook graag 
de spaghetti-avond laten doorgaan.  
Je raadt het al: een afhaaleditie op 
zaterdag 20 maart (zie verdere info 
en reclame).  Onzekerheid over 
de komende bos-, boerderij- en 
stadsklassen, onzekerheid over één of 
geen schoolfeest, proclamatie,…  en 
dan noem ik nog maar de grootste 
zaken die normaal op de agenda 
staan.

Maar het wordt beter! Alleen al de 
zon zal alles beter maken… Eenmaal 
we gevaccineerd zijn…

Namens de directie

Ignace en Ilse

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR 2021-2022

Alle kinderen die op onze school willen starten vanaf 1 september 2021 
moeten zich vooraf aanmelden.  Dit is meestal voor peuters geboren in 

2019, maar ook voor andere kinderen – en ook voor broertjes of zusjes- is 
dit noodzakelijk.  Aanmelden kan van 1 maart t.e.m. 31 maart en gebeurt via 

de website www.kieseenschoolinroeselare.be.  Heb je hulp nodig om je 
aan te melden, neem gerust contact op, we helpen je graag. Meer info 
vind je ook terug op dezelfde website.

Na de aanmelding ontvang je in april 2021 een bericht als je je mag komen 
inschrijven.  Vanaf 3 mei 2021 kan je dan ook effectief komen inschrijven.  

Deze inschrijving is nodig vooraleer je echt volledig bent ingeschreven!  Vergat je je aan te 
melden, dan kan je pas inschrijven vanaf 1 juni.  Deze regeling van aanmelden en inschrijven 
geldt voor alle Roeselaarse basisscholen en houdt rekening met de capaciteit (= aantal 
beschikbare plaatsjes) in een school.  

Voor onze school zijn er telkens 50 
plaatsjes per geboortejaar/leerjaar 
voorzien.  Dus ook voor de peuters 
geboren in 2019 is dit zo.  Soms 
verhogen we dit aantal als we qua 
schoolorganisatie 3 klassen voor deze 
groep kunnen voorzien.  Volgend 
jaar zullen we in het eerste leerjaar 
een aanpassing doen van 50 naar 60 
leerlingen.  Meer kinderen, die nu nog 
op de wachtlijst stonden, zullen dus in 
het 1ste kunnen starten. Maar ook hier 
is aanmelden vooraf noodzakelijk!

HEB JE INTERESSE IN ONZE SCHOOL?

Kon je op 7 februari niet naar de info-
voormiddag komen?  Neem dan zeker nog 
contact op via directie@sbsdeoctopus.
be, dan wordt er gekeken wanneer we je 
buiten de schooluren op een veilige manier 
op school kunnen ontvangen.  Wil je weten 
als er nog een plaatsje vrij is in een bepaald 
geboortejaar/leerjaar, kijk dan zeker eens 
op onze website www.sbsdeoctopus.be.  
En tenslotte: stond je voor dit jaar op de 
wachtlijst, moet je je aanmelding voor 
volgend schooljaar weer herhalen.

Opstart Q-klas

Op 1 februari startten we onze tweede peuterklas op, de Q-klas.  Juf Justine mocht 5 
nieuwe peuters verwelkomen.  Na de krokusvakantie kwamen er nog eens 6 nieuwe 
vriendjes bij. Met een groep van 11 kleuters wordt het gezellig in de klas.  Peuters 
die starten na Pasen of later worden nog op de hoogte gebracht voor een eerste 
contactmomentje in de klas.

Q-klas? 
Duh!

Wel, de Q komt 
toch na de P in 
het alfabet!



SCHOOLRAAD 2021 - 2025

Ouders en personeel werden op de hoogte 
gebracht over de verkiezingen voor een volgende 
schoolraadperiode.

6 mama’s of papa’s stelden zich kandidaat voor de 
ouders.  Ze worden hier nog eens voorgesteld.  In de 
week van 1 t.e.m. 5 maart kunnen alle ouders hun 
stem uitbrengen in de stembussen aan de inkom van 
het kleutergebouw of aan het secretariaat. 

Er kan niet digitaal gestemd worden, maar jullie 
kinderen vinden zeker de weg naar een van deze 
boxen.  Alle ouders ontvangen één stemformulier.  
Vergeet het zeker niet tijdig binnen te brengen: op 
vrijdag 5 maart om 15u worden de stemmen geteld.  

We houden jullie dan ook op de hoogte welke 3 ouders 
de komende 4 jaar in de schoolraad zullen zetelen.

Emelie Casteleyn
mama van Joëlle (K1B)

Bie Cools
mama van Selle (L1C), Miete (L4C) 
en Jos (L5A)

Christophe Gruyaert
papa van Manon (L2B), Mateo (L5B) 
en Mauro (L6A)

Nico Mervylde
papa van Juliette (K1B), Niene (L1A) 
en Joppe (L3A)

Isabel Oosterlynck
mama van Cesar (L1B) en Louis (L4B)

Darline Vandaele
mama van Rosemarie (K1B) 
en Ferdinand (L2B) en lid van ‘Vleugels’

TADAAAAA!

Misschien zag je het al of misschien moet je 
het nog ontdekken … Als je surft naar www.
sbsdeoctopus.be kom je op onze vernieuwde 
website terecht.  

Neem zeker eens een kijkje!  

Wat kan je er allemaal vinden?

• Ons schoolteam

• Alles over aanmelden en inschrijven

• Handige documenten

• Fotomappen per maand

• Maandmenu

Spaghettiavond ‘afhaaleditie’
Zin in onze overheerlijke spaghetti? Met een 
glaasje rode wijn erbij? Dan moet je bij SBS De 

Octopus zijn!

De week vóór de 
krokusvakantie stond in 
het teken van KLEUR! 
Tegelijk was het ook 

de ‘Week tegen pesten’.  Helaas moeten we 
altijd aan negatieve pijnlijke situaties denken als we het woord 'pesten' 
horen.  We kozen ervoor om het deze keer anders aan te pakken. Door 
de huidige coronamaatregelen was het voor ons niet mogelijk om een 
klassiek carnavalsfeest te houden met stoet en toeters en bellen. Toch 
vierden we de hele week feest.

Onder het motto 'Geef kleur' wilden we deze grijze periode wat 
opvrolijken.  We besloten om de grijze donkere dagen met weinig 
vooruitzichten, maar vol beperkingen, KLEUR te geven. We deden een 
oproep bij de kinderen om elke dag in een ander kleurtje naar school 
te komen.  Al die kleurtjes en vrolijke gezichten zorgden voor veel 
positiviteit tijdens deze week bij ons op school!  Geel, blauw, rood, groen 
en op vrijdag spatten alle kleuren in het rond!

Wil je nog eens nagenieten van de vele kleuren en filmpjes? Bekijk dan 
zeker de vele filmpjes op onze facebookpagina. Ook op de website vind 
je een mapje met kleurrijke foto ‘s.

Al die kleuren deden heel veel deugd aan ons 

Bestellen kan via www.sbsdeoctopus.be


