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Tentakels
Nieuwsbrief

WOORDJE VAN DE 

DIRECTIE
Hopelijk heeft iedereen genoten van 
het prille lentezonnetje tijdens de 
voorbije krokusvakantie?  Ze heeft 
er in ieder geval voor gezorgd dat 
we met ons team klaar zijn om de 
komende weken opgewekt aan de 
slag te gaan.  Het wordt een korte 
periode tot aan de paasvakantie.

Opgewektheid was er ook door de 
overstap naar ‘code geel’ binnen 
de coronaperiode.  Bijna alle extra 
maatregelen vallen nu weg. We 
kunnen weer aan de slag, natuurlijk 
met de gekende basismaatregelen.  
Handen wassen/ontsmetten, 
CO² metingen + verluchten en 
extra aandacht voor hoest- en 
snuithygiëne zullen blijvertjes 
worden.  Maar hier kan niemand 
bezwaar tegen hebben.  

De verplichting rond mondmaskers 
is ook de wereld uit.  Maar iedereen 
die er zich beter bij voelt, kan 
natuurlijk altijd eentje dragen.  
Voor de kinderen zijn er ook nog 
beschikbaar aan het secretariaat.  
Ook volwassenen hoeven er geen 
meer te dragen.

Namens het team van SBS De 
Octopus

Ignace Degryse  - Directeur 
Ilse Berteloot - Adjunct-Directeur

ENGAGEMENTSACTIES
In de weken vóór de paasvakantie plannen 
we in het lager altijd enkele initiatieven 
waarbij we ons willen inzetten rond een 
bepaald thema.  Met SBS De Octopus hebben 
we een scholenband met de basisschool 
Tota in Dogbo (Benin).  Enkele jaren terug 
zijn Juf Rolande en Juf Petra er op bezoek 
geweest.  En sedert dit moment plaatsen we 
de engagementsperiode om de 2 jaar in het 
daglicht van deze scholenband.  Ook dit jaar 
is dit het geval.

3 onderdelen komen aan bod voor de 
klassen van 1ste t.e.m. 6de leerjaar.  Er is 
een themanamiddag op dinsdag 15 maart, 
waarbij de kinderen info krijgen over de 
scholenband.  Op vrijdag 25 maart is er ’s 
middags voor het lager een sobermaal en op 
dinsdagnamiddag 29 maart is er sponsorloop.  
Met deze laatste twee activiteiten proberen 
we de scholen in Dogbo financieel te 
ondersteunen.

In de loop van deze week krijgen jullie een 
brief met meer info.  De kinderen zullen zich 
ook voor het sobermaal moeten inschrijven.  
Voor de sponsorloop zal elke leerling een 
kaart krijgen waarmee sponsors moeten 
gezocht worden.

Werken jullie ook mee met dit initiatief t.v.v. 
Dogbo?  Dank voor jullie steun.



BETAALBARE, DUURZAME, GEZONDE, VOEDING 

Het houden van kippen op school kadert binnen een 
groter project.

Onze school doet mee aan het project ‘Duurzame, 
betaalbare, gezonde voeding’ van de stad Roeselare.  
Uit elk onderwijsnet kan 1 school deelnemen aan dit 
project.  Voor het stedelijk onderwijs is dit onze school.

Er volgen dit schooljaar zeker nog meer acties die 
passen binnen dit geheel.  Er staat bijvoorbeeld ook al 
een gezonde lunch gepland.  De werkgroep is ook druk 
in de weer met het maken van een educatief pakket dat 
past binnen dat thema.  

We houden jullie op de hoogte!

We kondigden het al aan … er komen kippen op school!  
Ondertussen hebben we al wat meer nieuws.  Via de livestream 
kon je de eitjes zien zitten in de broedmachine.  Twee eitjes zijn 
uitgekomen.  Eén kuikentje werd een beetje te vroeg geboren 
op donderdag 3 maart.  Het andere kwam, zoals gepland, 
piepen op zaterdag 5 maart.  Het kuikentje dat laatst geboren 
is, had wat last van spreidpoten.  Ondertussen heeft dokter 
Martijn de pootjes gespalkt.  We hopen dat alles goed komt! 

De kuikentjes blijven nu nog een tijdje in de kuikenkooi.  Ze kruipen gezellig bij elkaar onder het warmte-element.  Het is onze 
bedoeling om de kuikens ‘handtam’ te maken.  Op de kippenkalender kunnen de klassen een dag kiezen waarop ze de kuikens 
gaan knuffelen.

De kuikenkooi zal ook op 
verschillende plaatsen 
logeren op school zodat 
alle kinderen de kans 
krijgen om de kuikens 
van dichtbij te volgen.

Maar kuikens blijven 
niet klein en schattig 
natuurlijk … ze zullen 

uitgroeien tot heuse kippen of hanen.  Als ze groot genoeg zijn, 
verhuizen ze dan naar hun buitenverblijf.

We zijn er nog maar een paar dagen en we zijn al helemaal in de ban 
van onze kuikens!

PROJECT ‘KIPPEN OP SCHOOL’

UITNODIGING OUDERAVOND VLEUGELS
Al enkele jaren krijgen de leerlingen lessen SOVA of Sociale 
Vaardigheden. Hierbij wordt gewerkt met de methode Rots en 
Water.  Oudervereniging Vleugels nodigt jullie van harte uit op de 
infoavond over Rots en Water.

Op deze infoavond schetst juf Greet Bosschaert samen met Steven 
Swaenepoel (gediplomeerd weerbaarheidstrainer) hoe jouw zoon 
of dochter op school met deze methode aan de slag gaat. Ze laten 
je ook kennismaken met enkele oefeningen die de kinderen ook in 
de klas krijgen. 

(Meer info lees je op https://www.sbsroeselare.be/ouders/rots-
en-water-2020-2021 en op http://www.superswan.be/)

We hopen je te mogen 
ontmoeten op 22 maart 
op deze interactieve 
avond. Inschrijven 
kan via de link op Google 
Classroom.

DINSDAG 22 MAART 2022

van 19.30 tot 21.00 uur 

eetzaal van de school (inkom via Merelstraat)
FLUO-ONTBIJT … SAVE THE DATE

Ondertussen is het ’s morgens al niet meer zo donker als 
we naar school komen.  De lente kwam zelfs al eventjes 
piepen tijdens de krokusvakantie.  Toch blijven we onze 
leerlingen stimuleren om een fluojas te dragen.  De actie 
van oudervereniging Vleugels is ondertussen afgelopen.  
Tien keer konden de kinderen een stempel verzamelen 
als ze hun fluojasje droegen. 

Binnenkort krijgen de kinderen te horen of ze kunnen 
deelnemen aan het fluo-ontbijt.  Op vrijdag 1 april 

krijgen ze een heerlijk ontbijt aangeboden door 
Vleugels. 



SCHOOLRAAD GELEDING OUDERS

CHRISTOPHE 
GRUYAERT

NICO MERVYLDE DARLINE VANDAELE

VOORZITTER 
OUDERVERENIGING 

VLEUGELS

NIK VANDEN BRANDE

lezen is leuklezen is leuk
Van 1 tot 31 maart is het Jeugdboekenmaand, dit jaar met als thema ‘Helden en schurken’. 

De organisator ‘Iedereen leest’ wil kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar aanzetten tot lezen.  Een hele maand lang vieren 
we leesplezier in scholen, bibliotheken en gezinnen.

Boekentips nodig?  Hier vinden jullie enkele suggesties.

Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek!

Bij ‘Luisterpuntbibliotheek’ vind je heel wat van de boekentips als Daisy-luisterboek. Op die manier kan 
je - ook als lezen moeilijk gaat - genieten van de prachtige boeken. En zo feest iederéén mee met de 
Jeugdboekenmaand!

3 - 63 - 6
jaar

6 - 96 - 9
jaar

9 - 129 - 12
jaar

christophe.gruyaert@
ouder.sbsdeoctopus.be

nico.mervylde 
@ouder.sbsdeoctopus.be

darline.vandaele 
@ouder.sbsdeoctopus.be

nik.vandenbrande 
@ouder.sbsdeoctopus.be

VOORZITTER
SCHOOLRAAD

STEVEN 
VANCRAEYNEST
steven.vancraeynest 

@extern.sbsdeoctopus.be

dinsdag 15/03/2022 
Engagementsdag lager

donderdag 17/03/2022 
Kangoeroewedstrijd

woensdag 23/03/2022 
Infoavond peuter klas K1P (juf Liesa)

vrijdag 25/03/2022 
Sobermaal

dinsdag 29/03/2022 
Sponsorloop

woensdag 30/03 
en donderdag 31/03/2022 
Selectieve oudercontacten 
Oudercontact L6 

vrijdag 1/04/2022 
Fluo-ontbijt Vleugels 

maandag 4/04/2022 
Paasvakantie

maandag 18/04/2022 
Paasmaandag

dinsdag 19/04/2022 
Terug naar school 

KALENDER


