Beste kinderen, beste ouders,
2018 ligt alweer achter ons … 2019 heeft zijn intrede gedaan …
Eventjes terugblikken op het voorbije jaar. Zoals elk jaar hebben we
gepoogd om het voor de kinderen zo fijn mogelijk te maken. Om hen
onder te dompelen in de warme, gezellige sfeer van onze school,
zodat er een goed gevoel ontstaat.
Tevens hebben wij een aantal gezichten uit het lerarenkorps zien
verdwijnen en nieuwe gezichten kwamen de groep weer aanvullen.
Het nieuwe jaar is ook weer de start van een aantal kinderen die
school beginnen te lopen. Mona, Matheo, Jeppe & Florence … we
heten hen en hun ouders hierbij welkom op onze school.
Wij hopen dat 2019 voor iedereen een jaar mag zijn vol vreugde,
vriendschap, plezier, voldoening en vooral een GOEDE gezondheid.
En aandacht hebben voor de ‘kleine’ maar oh zo belangrijke dingen
in het leven.

Kathleen Roose & Sofie Broeckaert
directie

zeker lezen
de klok
Op tijd komen is een attitude voor het leven.
Zowel voor kleuters als leerlingen van het lager is
de start van een schooldag zeer belangrijk. Op
een rustige manier de dag beginnen zorgt voor
meer efficiëntie, dus graag tijdig van huis
vertrekken.

zwemmen
We willen nogmaals benadrukken
dat de wekelijkse zwemles een les is
zoals

een

andere

les,

daar

zwemmen ook in de eindtermen van
de lagere school staat. Mogen we
vragen, indien je kind niet mag
zwemmen, de reden schriftelijk aan
de klastitularis mee te delen, en/of
een doktersattest bij te voegen.

gewijzigde
gsm-nummer
directie
De school (directie) is bereikbaar op
het volgende nummer :

0489 53 05 18 | het oude nummer
0475 21 72 18
gebruikt.

wordt niet meer

verloren
voorwerpen
Jas,

sjaal,

muts,

handschoenen

verloren

!?!

Neem eens een kijkje :
Afd. B : bij juf Pascale (opvang) Afd.
A : in de inkomhall (lager)
Om het terugvinden makkelijker te
maken,

gelieve

mutsen,

sjaals,

wanten, turnpakjes, hesjes, … te
naamtekenen a.u.b.

oei…een ongelukje
Soms komt iets in de broekjes terecht dat eigenlijk
in het toiletje moest… Kleutertjes krijgen dan een
droge broek aan maar dikwijls komt deze kledij
niet meer terug in de opvang. Graag terug
bezorgen aub. Wie nog oude broekjes heeft,
mag ze steeds in de opvang of aan de juf
afgeven.

een volgende stap
Voor de oudsten op onze school is de stap naar het secundair onderwijs niet zo ver
meer af. De juiste schoolkeuze maken is niet steeds makkelijk. Op dinsdag12 maart
2019 om 19:30 gaat in de afdeling Sint-Michielslaan een infoavond door waar duiding
wordt gegeven over de verschillende keuzerichtingen en scholen. Wie interesse heeft,
kom gerust langs!

de warmste week
Zoals elk jaar vinden wij het als school
belangrijk om deel te nemen aan ‘De
warmste week’ en ons steentje te kunnen
bijdragen voor het goede doel. Tevens ook
met de kinderen even stil te staan bij de
onverdeeldheid in de wereld. Afdeling B
koos er voor om een ‘swim for life’ te
organiseren. De kinderen lieten zich
sponsoren voor hun sportieve prestatie en
dit bracht € 1077,91 op . Afdeling A
organiseerde ‘het warmste rondje’. In een
gezellige kerstsfeer met bijhorende muziek ,
liepen ze rondjes in en door de school. De
kinderen lieten zich sponsoren voor € 5 en
kregen achteraf een kopje soep en een
boterham met smeerkaas aangeboden.
Deze
actie
bracht
€
671,49
op.
Wat betekent dat we € 1734,40 kunnen
storten aan ‘Music for life’. Foto’s en filmpjes
werden gepost op de FB pagina.

gek doen
Vrijdag 1 maart trekken we een gek plunje
aan. Ga op zoek in de verkleedkoffer om je
origineel te verkleden. Veel geld hoeft het niet
te kosten. Lekkere pannenkoeken horen er
natuurlijk ook weer bij!

filmavond
op vrijdag 18 januari toveren we afdeling B om tot een ‘cinemacomplex’ met 3
filmzalen. Voor € 3 kunnen de kinderen een film komen bekijken en krijgen daarbij
tevens een drankje en popcorn aangeboden. Voor de ouders creëren we op
hetzelfde moment ‘wintervonken’. Met vuurkorven, verschillende drankstandjes, …
kunnen jullie nog eens klinken op het nieuwe jaar en gezellig wat bijbabbelen.
Kom gerust eens langs.

inzamelactie plastiek
doppen …
We verzamelen enkel doppen van dranken
die de kinderen drinken !!

een kijkje nemen
De klas van juf Gaëlle (peuterklas Rijselstraat) en juf Daphné (peuterklas SintMichielslaan) stellen op woensdag 23 januari 2019 de deuren open. Wie interesse heeft
kan een kijkje komen nemen en zo de werking van de school leren kennen. Vanaf
9u30 is er een infomoment voor mogelijks nieuwe kleuters. Ken je mensen die nog geen
scholenkeuze gemaakt hebben … geef gerust deze info door!

spellenvoormiddag
Met zo’n 50 kleine en grote deelnemers was de
5de spellenvoormiddag weer een schot in de
roos.

Er

werden

enkele

spellen

van

thuis

meegebracht, maar ook met de nieuwe spellen
werd gretig gespeeld. Een hongertje stillen kon
ook

met

een

lekker

ontbijtje.

dwars door
Brugge…wie
gaat de
uitdaging aan?
aftellen naar 12
mei ‘19
Misschien interessant om te weten: de
trainingen voor het lager starten na de
krokusvakantie. Voor de 3de kleuters gaan
we later van start. Meer info volgt.

knappe-koppen-quiz
Op vrijdag 15 maart gaat om 19:30 in de eetzaal van afdeling A de knappe koppen
quiz door. Een ploeg bestaat uit maximum 5 deelnemers waarvan 1 leerling uit het 4 de,
5de of 6de leerjaar.
Heb je zin om deel te nemen, niet aarzelen om in te schrijven. Maximum 25 ploegen
kunnen deelnemen.

fui f op zaterdag 23 februari ‘19

Ons feestcomité creëert een aangepaste sfeer, onze dj’s zorgen voor de juiste beat, maar
uiteraard rekenen we op u voor de massale opkomst! (Een beetje) verkleed komen is leuk,
maar zeker geen must.
Voor de lagere school is er voorafgaand van 18:00 tot 19:30 een kinderfuif in hetzelfde
thema! De uitnodiging volgt later nog.
Volgende vergadering van de ouderraad is op dinsdag 22 januari ’19 om 20:00 in afd. A.

afdeling A.

sportweetjes
Woensdag 22 november kregen 40
leerlingen uit het 5de & 6de leerjaar de
kans
om
onze
school
te
vertegenwoordigen
in
het
Lago
Olympia
zwembad.
Een
leuke
namiddag waarin behendigheid in en
op het water troef vierde. Onze
waterratten kaapten de 2de plaats
weg. Proficiat!

Na 5 crossen van het loopcriterium
kwam onze school uit de bus als de
verdienstelijke school met het meest
geklasseerde deelnemers.
Proficiat aan alle lopertjes voor jullie
deelname.

goed nieuws
vanaf januari kan de verplaatsing voor de dolfijntjes vanuit afdeling B terug met de
fiets onder begeleiding van meester Frank en juf Caroline/juf Indra.
Wie de afgelopen maanden niet in het zwembad kon geraken, krijgt nu terug de
kans om bij de ‘Dolfijntjes’ te horen.

Scholenbeurs infodagen
Binnen enkele maanden maken een aantal kinderen de stap naar het secundair
onderwijs. De juiste scholenkeuze is belangrijk. Scholen gaan bezoeken tijdens hun
opendeurdagen of even langsgaan op de scholenbeurs op zaterdag 23 februari in
de Kinepolis kan de keuze mogelijks makkelijker maken.

veilig de baan op
het is belangrijk om de kinderen veilig de baan op te sturen. Na fietscontrole vanuit
stad Brugge, bleek dat de helft van de gecontroleerde fietsen van onze leerlingen
niet in orde waren. Misschien handig om te weten dat ‘kleine lichtjes’ slechts een
noodverlichting zijn en dat de fluoriserende spaakversieringen enkel een aanvullend
middel zijn maar niet erkend is.

luchtgesteldheid afdeling B
vanaf 21 september is afdeling B een schoolstraat. Er is dus enkel doorgaand verkeer
mogelijk te voet of met de fiets. Dat maakt dat de vervuiling van het verkeer op afstand
gehouden wordt van de schoolpoorten. Het Brugs stadslabo van dienst leefmilieu heeft
het effect van het invoeren van de schoolstraten gemeten en de luchtkwaliteit vóór en
na het invoeren van de schoolstraten vergeleken.
Resultaten
Ochtendperiode vóór het invoeren van de schoolstraat:

UFP pieken verkeer, zeer lage UFP achtergrondwaarde
Ochtendperiode na het invoeren van de schoolstraat ( grijs gedeelte aanduiding periode
schoolstraat):

Shift van de algemene UFP achtergrondwaarde wegens meteo omstandigheden (mistig),
geen UFP pieken verkeer.
Namiddagperiode (geen schoolstraat):

UFP pieken verkeer

Geen UFP pieken verkeer, geen verkeer
Beoordeling:
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de vervuiling uit de brede omgeving waren
de gemeten achtergrondconcentraties tussen de 2.000 en 20.000 deeltjes per kubieke
centimeter. Onder de 10.000 deeltjes per kubieke centimeter kan de lucht nog als zeer
goed beschouwd worden, tussen 10.000 en 20.000 als goed, tussen 20.000 en 30.000 als
matig en boven de 30.000 deeltjes per kubieke centimeter als slecht.
Uit de metingen vóór de invoering van de schoolstraten, leerden we dat voor de
schoolpoort voorbijrijdende wagens of bromfietsen de ultrafijn stof concentratie bij elke
passage tijdelijk ernstig doen stijgen afhankelijk van het type voertuig, waardoor de
luchtkwaliteit aan de schoolpoort net na de passage van een voertuig tijdelijk matig tot
slecht kon bestempeld worden. Tijdens de metingen werd er weinig verkeer vastgesteld,
wat inderdaad lagere UFP pieken geeft in vergelijking met andere metingen.
Na het invoeren van de schoolstraat vallen deze extra pieken van ultra fijn stof weg, er
werd wel een algemeen dalende trend vastgesteld van UFP door de
weersomstandigheden (mistig).
Er kon slechts 1 keer gemeten worden na de invoering van de schoolstraat. In de
namiddag is er geen schoolstraat.
De metingen moeten nog eens herhaald worden om een duidelijker beeld te krijgen.
Algemeen genomen is de luchtkwaliteitstoestand betreffende UFP goed tot zeer goed
voor de gemeten periodes bij normale meteorologische omstandigheden.

ter herinnering …
K R O K U S V A K A N T I E

Van maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart 2019.
N U

AL

M E E G E V E N

| PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Op woensdag 6 februari is er pedagogische studiedag, dus GEEN school voor de
kinderen! Ook op donderdag 7 & vrijdag 8 februari is er GEEN school.
C O N S U M P T I E

M E L K

& WATER

Tijdens de middag- en studiespeeltijd mag er ENKEL melk of water gedronken worden.
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