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Een nieuw schooljaar
Hopelijk kon iedereen genieten van een deugddoende vakantie en zijn we klaar
om er een leuk schooljaar van te maken met veel leerrijke en aangename
momenten. De klassen zijn kindvriendelijk ingericht en ook de speelplaats ligt
er netjes bij.
We willen de kinderen met onze verhalen boeien en we zijn ook benieuwd naar
hetgeen zij ons te vertellen hebben.
We wensen alle kinderen een mooi
schooljaar. Met z’n allen zullen we hard ons
best doen omdat uw kind zich heel snel thuis
zou voelen. Elke dag streven we ernaar om
ieder kind een maximum aan kansen te
bieden zodat het zich ten volle kan
ontplooien. U, ouders, willen we goed
informeren. Hebt u vragen of bezorgdheden,
aarzel dan niet om contact op te nemen met de klasleerkracht, de
zorgcoördinator of met de directeur.
Elke maand ontvangt u via email een nieuwsbrief met de belangrijkste
gebeurtenissen op schoolniveau voor de komende maand. Ook op de
schoolwebsite kunt u deze nieuwsbrief bekijken. We doen ons best om de
website www.dezessprong.be actueel te houden.
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Infoavonden in kleuter en lager
Het infomoment waarop de klasleerkracht uitleg
zal geven over de werking in de klas vindt voor de
kleuterschool en het 1ste tot en met 4de leerjaar
terug op school plaats.
Mogen we u vragen om het bezoek te beperken
tot 1 ouder per kind en steeds een mondmasker
te dragen.
Alvast bedankt om hiermee rekening te houden.
Het 5de en 6de leerjaar organiseren hun infoavond digitaal. Betrokken ouders
zullen een uitnodiging voor ZOOM ontvangen.
Hieronder leest u de data voor deze infomomenten:
maandag 6 september: eerste graad (L1 + L2) + vijfde leerjaar (L5)
dinsdag 7 september: zesde leerjaar (L6)
donderdag 9 september: tweede graad (L3 + L4)
maandag 13 september: K3a + K2b/3b
dinsdag 14 september: K1c + K2a

Plattelandsklas
De leerlingen van het 6de leerjaar gaan op
plattelandsklas van maandag 13 september tot en
met vrijdag 17 september naar manege Groenhove
in Torhout.
Om de kostprijs te drukken, verkopen ze de komende
weken suikerwafels. Een doos van 30 wafels kost
€ 18. De wafels worden niet per stuk verkocht.
Hierbij alvast een warme oproep om de financiële
actie t.v.v. onze zesdeklassers te steunen.
Tijdens de online infoavond op dinsdag 7 september
krijgt u hierover meer uitleg.

Gezonde brooddoosdag
Donderdag 16 september worden er op school geen
warme maaltijden voorzien.
Alle kinderen worden uitgenodigd om een gezonde lunch
mee te brengen, die met de leerkracht in de klas wordt
besproken en daarna gezellig opgegeten.
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Breng je sportclub naar school
Sport Vlaanderen roept alle kinderen op om op
woensdag 29 september in de outfit van hun
sportclub naar school te komen. Op die manier
hopen de organisatoren dat de leerlingen de minderof niet-sportieve kinderen motiveren om ook aan
sport te doen.

Vrije dagen
• Vrijdag 1 oktober is er een pedagogische studiedag.
Leerlingen hoeven dan niet naar school te komen.
• Maandag 4 oktober is ook een vrije dag.

Jaarthema 2021-2022: ‘Dodoe en de geluksvogels!’
Dit schooljaar kiezen we opnieuw als jaarthema:
‘Dodoe en de geluksvogels’. Samen met Dodoe, de
mascotte van onze school, willen we met dat
jaarthema kinderen handvatten aanreiken om hun
emotioneel welbevinden te vergroten.
We werken met het boek van Leo Bormans: ‘Geluk
voor kinderen’.
Voor de allerkleinsten werken we met het boek uit
dezelfde reeks: ‘Felix zoekt geluk (zingen, helpen,
zoeken)’.
Dodoe gaat op stap en komt onderweg heel wat ‘geluksvogels’ tegen...
We zetten één vogel in de kijker gedurende 2 maanden. Dit vormt een
meerwaarde en een leidraad bij het werken rond sociale vaardigheden.
We starten met het volgende thema: vogel Nandoe (Gezond lichaam)
“Goed voor je lichaam zorgen en gezond eten. “ is het thema dat gekoppeld
wordt aan deze vogel. Activiteiten die we daarbij centraal willen plaatsen, zijn
de sportdag, gezonde brooddoosdag, Breng je sportclub naar school, week van
het bos,...
Op school is er na het voorlezen van het verhaal aandacht om het groepsgevoel
te versterken zodat iedereen zich snel thuis voelt in de nieuwe klasgroep.
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Petteflet (naschoolse opvang woensdagnamiddag op school)
Ook dit schooljaar organiseert de school naschoolse opvang op
woensdagnamiddag van 12.00 uur tot 18.30 uur voor kleuter en lager.
 Inschrijven gebeurt ten laatste op dinsdagavond via de link die u per email
wordt doorgestuurd.
 € 0.89 per begonnen halfuur (startend met € 1,78)
 mogelijkheid tot peuterslapen
 eigen lunch meebrengen of vooraf bestelde warme maaltijd
 mogelijkheid tot vieruurtje: boterham, yoghurt, pudding of koekje +
water (€ 1.10)

Pedagogisch project
EIGENHEID

We staan met z’n allen klaar om er een geweldige en
positieve periode van te maken.
Dodoe zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt en
waakt over een veilig eiland. Voor de allerkleinsten is er
de zachte lading. Dodoe zorgt ervoor dat ze in hun
eigen klas de ochtend kunnen starten. Dodoe heeft een
aparte eetzaal voor peuter en eerste kleuter met extra
ondersteuning voorzien. Daarna kunnen ze op de
kleuterspeelplaats spelen en kunnen de oudsten
ravotten op onze andere speelplaatsen.
Cursus typen
Dit schooljaar krijgen de kinderen van het 6de leerjaar
opnieuw de kans om op school een cursus typen te volgen.
In de loop van september krijgen de leerlingen hierover een
email van juf Maaike Crombez.

Verkeersveligheid
Ook dit schooljaar willen we streven naar een verkeersveilige schoolomgeving
en de leerlingen leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.
We doen verder met de schoolstraat* en evalueren eind september de
proefperiode. Daarnaast organiseren we opnieuw de fluoactie, wieltjesweek,...
Vorig jaar werkten we een leerlijn uit rond verkeer en elke klas werkt hier in de
loop van het schooljaar rond. Zo plannen we het grote voetgangersexamen, het
loopfietsbrevet, de grote verkeerstoets,...
Enkele leerlingen van het 6e leerjaar zijn ook aangeduid als
verkeersambassadeurs van onze school en werken in samenwerking met stad
Brugge enkele opdrachten uit.
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*De schoolstraat
Sinds mei is de Doornstraat ter hoogte van onze school
(het stuk van de rotonde tot vlak voor de Keurvorst Karel
Theodoorstraat) een schoolstraat. Een schoolstraat is een
straat waarin de ingang van een school gevestigd is en die
bij het begin en het einde van de schooldag gedurende een
half uur wordt afgezet door een nadar voor het
gemotoriseerd verkeer.
Toegang tot en verlaten van de school
OCHTEND
Kinderen die van de voorschoolse opvang (07.15 uur – 08.00 uur) gebruik
maken, worden onthaald op de speelplaats en komen binnen via de voordeur
van de lagere school (het dichtst bij de rotonde). Om veiligheidsredenen vragen
we om kleuters tot binnen in de school te begeleiden! Gelieve hierbij een
mondmasker te dragen.
Vanaf 07.45 uur is er voor peuters en 1ste kleuters een ‘zachte landing’ bij Carla
(= opvang) in de klas van juf Eef.
Vanaf 8u20 mogen alle kleuters rechtstreeks naar de klas gebracht worden.
Vanaf 8u20 gaan de kinderen van het 5de en 6de leerjaar direct naar klas. De
kinderen van het 1ste tot en met 4de leerjaar blijven op de speelplaats.
Kinderen van de lagere school nemen aan de voordeur afscheid van hun
ouders.
VERLATEN VAN DE SCHOOL
1) Kinderen die afgehaald worden
Kleuterafdeling:
’s Middags om 11.50 uur (behalve op woensdag)
wachten de kleuters die afgehaald worden bij juf Ellen
aan de voordeur van de kleuterhal (= kant OLVH).
Op woensdagmiddag om 11.50 uur en om 16.05 uur
(of om 15.20 uur op vrijdag) halen ouders hun
kleuter(s) af aan de klas via de voordeur van de school.
We vragen dat ouders zich niet vroeger in de
kleutergang begeven en steeds hun mondmasker dragen. Gelieve het
eenrichtingsverkeer in de kleutergang te respecteren.
2de en 3de kleuters die om 16.20 uur nog niet werden afgehaald, vertrekken met
hun kleuterjuf naar de speelplaats. Peuters en 1ste kleuters gaan naar de klas
van juf Delphine (= zachte opvang). Op beide plaatsen start om 16.30 uur de
naschoolse opvang o.l.v. juf Karin en juf Carla. Ouders halen via de voordeur
hun kind af op de speelplaats.
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Lagere afdeling:
De kinderen van de lagere afdeling die afgehaald worden, verlaten de school
onder begeleiding van een leerkracht aan de kant van OLVH. Kinderen die pas
later opgepikt worden, gaan terug naar binnen. ’s Middags kunnen de kinderen
wachten aan de uitgang van de school (kant OLVH) tot ze afgehaald worden.
Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten dat kinderen buiten de school
wachten tot ze afgehaald worden.
2) Fietsers
Alle fietsers verlaten onder begeleiding van een leerkracht de
fietsenbergplaats. Wie de Doornstraat moet oversteken, doet
dit onder leiding van de leerkracht aan het zebrapad voor de
ingang van de Zessprong. Fietsers die de richting Expresweg
nemen, fietsen ook vanaf hetzelfde zebrapad zelfstandig.
3)Voetgangers
Geen enkele leerling mag zelfstandig de school verlaten. Alle kinderen die te
voet naar huis gaan, moeten onder leiding van een leerkracht één van de rijen
nemen. De beschrijving van de begeleide rijen leest u in het schoolreglement.
Gevonden voorwerpen
Elk schooljaar verzamelen we op school een hoop
achtergebleven voorwerpen. Deze vind je aan een
kapstok links voor de ingang van de speelplaats. Mogen
we vriendelijk vragen om kleding, brooddozen, turngerief,
… te naamtekenen.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
zaterdag 2 okt:
zondag 3 okt:
woensdag 6 okt:
zaterdag 9 okt:
zondag 10 ok:
woensdag 20 okt:
woensdag 27 okt:

eerste communie (kerk Sint-Baafs)
eerste communie (kerk Sint-Baafs)
openklasdag ouders eerste leerjaar
vormselviering
vormselviering
kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en hun ouders
grootouderfeest voor de grootouders van alle kleuters
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Personeel
In de kleuterafdeling zijn er 6 klassen. De lagere afdeling telt 12 klassen.
Naast leerkrachten met klas vinden we op school ook een zorgcoördinator voor
de kleuterschool en een zorgcoördinator voor de lagere school, die samen met
enkele leerkrachten en de directeur het zorgteam vormen. Een leerkracht
voorziet de lessen bewegingsopvoeding bij de kleuters. Er zijn drie leerkrachten
lichamelijke opvoeding in de lagere school. Er is een ICT-coördinator, een
preventieadviseur en er zijn medewerkers voor administratie, kinderopvang,
eetzaaldienst, klusjesdienst en onderhoud. Er is ook een pedagogisch
ondersteuner voor de kleuterschool en een beleidsondersteuner voor de
basisschool.

Personeelslijst 2021 - 2022
directeur
ICT-coördinator en preventieadviseur
K1a
K1a + K2a + STEM + ICT + dans + zorg
K1b
K1c
K1c
K2a + beleidstaken KS
K3a
K2b/3b
leerkrachtenplatform
lich.opv. KS + zorg (motoriek)
zoco KS
kinderverzorgster
1a
1b
1a + zorg L1
1b + zorg eerste graad
2a

Vanpoucke Christophe
Wybo Kurt
Van Vyve Delphine
Letten Eline wordt vervangen door Huys Linna
Van hulle Eef
Vangheluwe Ann
Hollevoet Evy
Sevenhant Gwenny
Eeckloo Annelies
Van Wanzeele Martine
De Smidt Elke
Dhondt Els
Sys Carolien
Perquy Ellen
Michiels Christa
Dumoulin Delphine
De Vos Els
Maeck Veerle
Vandemoortel Ine

2b
3a
3b + zorg L3
3b + beleid
4a
4b
5a
5b
5a + 5b + zorg bovenbouw
6a
6a
6b
zoco
lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding
secretaresse
secretaresse

Akset Ria
Westermann Liesbeth
Dhondt Ann-Sophie
Dudal Karen
Lamberigts Katrien
Maertens Ann
Lootens Ingeborg
Beernaert Leen
Crombez Maaike
Devreese Charlotte
Huyghebaert Lynn
Bonneure Mieke
Goemaere Fabrice
Savaete Patrick
Rommel Ruth
Vanhooren Maaike
Vermeylen Lia
Knockaert Joke
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pers. administratie
verantwoordelijke opvang en eetzaal
opvang en eetzaal
onderhoud
onderhoud en eetzaal
eetzaal
klusjesman
boekhouding
toezicht over de middag
toezicht over de middag
toezicht over de middag
toezicht over de middag

Lieben Martine
Ideler Karin
Vanmelckebeke Carla
Vandenbussche Fanny
Beheydt Vera
Floréal Cindy
Devers Donald
Frees Krista
Saelens Luc
Martynova Natalia
Devos Karine
Micholt Natascha

Alle leerkrachten zijn als volgt via email te bereiken:
voornaam.familienaam@dezessprong.be
m.u.v. secretariaat  secretariaat@dezessprong.be
Kurt Wybo  ict@dezessprong.be

Interesse in onze ouderraad?
De ouderraad vertegenwoordigt alle
ouders met kinderen op onze school.
Hun voornaamste taak bestaat erin
mogelijke initiatieven te ondersteunen en
te helpen ontwikkelen om de banden
tussen de ouders, de kinderen, de
leerkrachten en de directie te versterken.
Thomas De Wilde is de nieuwe voorzitter van de ouderraad.
Wie interesse heeft om zich aan te sluiten, is van harte welkom op de
(vrijblijvende) vergadering op maandag 20 september om 20.00 uur in de
eetzaal van de school.
Informatie over de ouderraad kunt u lezen op de website onder de rubriek
‘Ouderraad’ bij ‘Algemene informatie’.

Schoolraad
De schoolraad is een overleg- en
adviesorgaan. Het bestaat uit
personeelsleden,
ouders
en
vertegenwoordigers uit de ruimere
omgeving van de school.
Informatie over de schoolraad kunt u lezen op de website bij ‘Nuttige informatie’
– ‘Algemene documenten’ – ‘Wie is wie?’.
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Volgende personen maken deel uit van onze schoolraad
- Afgevaardigden van het schoolbestuur :
• Willy Van Houcke
- Afgevaardigden voor de ouders :
• Thomas De Wilde
• Stefaan Linskens
- Afgevaardigden voor de school en de leerkrachten :
• Christophe Vanpoucke, directeur
• Martine Van Wanzeele, kleuter
• Karen Dudal, lager
- Afgevaardigden voor de plaatselijke gemeenschap :
• Wilfried Dumarey
• Leo De Craemere

CLB
Een woordje uitleg over het CLB en de samenwerking met de school
leest u eveneens op de website. Op school kunt u ook een
informatiefolder van het CLB verkrijgen (‘Het centrum voor
leerlingenbegeleiding in 15 vragen’).
De medewerkers voor onze school zijn:
- Cynthia Deconinck, orthopedagoge
- Petra Vantorre, schoolarts
- Sandra Clarysse, verpleegkundige
- Sofie Callewaert , trajectbegeleider
Zusters O.-L.-V. van 7 Weeën in Ruiselede
Deze kloosterorde is nog altijd eigenaar van onze gebouwen. 64 jaar geleden
richtte zij onze school op in de parochie Sint-Willibrord. Het mag gezegd dat
deze kloostergemeenschap de school gunstig gezind blijft.

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice (zoco)
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
De leerlingen van het 1ste leerjaar vullen een koffertje met spullen (enkele
woordjes, hun rekenboek, een lied, een schrijfoefening, …) en stellen dit voor
aan de kleuterjuf.
Ze hebben ook een verrassing gemaakt voor de juf en de kleuters.
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Integratie 1ste leerjaar – 6de leerjaar
Aan de hand van een memoryspel krijgt elke leerling van het 1ste leerjaar begin
september een meter of een peter toegewezen. Ze gaan samen op de foto en
er wordt gespeeld en geknutseld. Op die manier voelen de leerlingen van het
1ste zich snel thuis op de grote speelplaats.
Gezondheidsrubriekje
Een ‘slimme’ boekentas
Een nieuw schooljaar en misschien wel een nieuwe
boekentas.
Maak de boekentas niet te zwaar. Ideaal weegt een
boekentas 10% van wat uw kind weegt. Te veel extra
kilo’s kunnen een oorzaak zijn van rugklachten. Een
boekentas of rugzak met twee brede en verstelbare riemen, zorgt er voor dat
het gewicht goed verdeeld wordt over de schouders en de rug.
Start de dag met een evenwichtig ontbijt
Kinderen die regelmatig het ontbijt overslaan, kunnen een concentratiedipje
krijgen waardoor ze in de klas minder goed opletten.
Geef ontbijt een vast plaatsje in de ochtendroutine.
Sommige kinderen krijgen ’s ochtends geen hap door de keel. Hierover dan in
discussie gaan, brengt spanning mee en zal de eetlust van uw kind wellicht niet
vergroten.
Wel kunt u een ander rustig moment uitkiezen om uw kind uit te leggen waarom
ontbijten belangrijk is. Vraag uw kind om mee na te denken hoe het de dag toch
gezond kan beginnen. Misschien lukt een yoghurtje en wat fruit beter dan een
boterham?
Alles met mate, is een gezond principe.
Dat geldt ook voor beeldschermgebruik. Wat kinderen er
ook mee doen, hoe leerzaam en leuk het ook is, toch zijn er
ook gezondheidsrisico’s verbonden aan het kijken naar
beeldschermen.
Voor kinderen is het felle led-licht -dat in veel beeldschermen van tablets en
smartphones zit- schadelijk voor de ooglens.
Een gezonde grens bij jonge kinderen is om niet langer dan een halfuur
ononderbroken op een beeldscherm te kijken.
Daarna kan uw kind even om zich heen kijken om de ogen te ontspannen.
Regelmatig buitenspelen is natuurlijk nog beter!
bron : www.spelenzondercomputer.nl
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AGENDA

De agenda is ook te vinden
op onze website www.dezessprong.be
onder ‘kalender’.

wo 1 sept

- Eerste schooldag met een warm onthaal waarbij Dodoe de
kinderen verwelkomt

vr 3 sept

- 13:30 Peter- en meteractiviteit (1ste leerjaar - 6de leerjaar)

ma 6 sept

- De studie voor het 1ste leerjaar start pas na de
herfstvakantie.
- Vanaf vandaag is er op maandag studie voor de kinderen
van het 2de leerjaar.
- Vanaf vandaag is er op maandag, dinsdag en donderdag
studie voor de kinderen van het 3de tot 6de leerjaar.
- 19:30 1ste en 2de leerjaar: Infoavond voor ouders i.v.m. de
Klaswerking (op school)
- 19:30 5de leerjaar: Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking en de stadsklassen naar Brussel (online)

di 7 sept

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 19:30 6de leerjaar: Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking en plattelandsklassen (online)

do 9 sept

- 19:30 3de en 4de leerjaar: Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking (op school)

ma 13 sept

- Plattelandsklassen voor de kinderen van het 6de leerjaar in
manege Groenhove in Torhout
- 19:30 K2b/3b (juf Martine): Infoavond voor ouders i.v.m. de
Klaswerking (op school)
- 19:30 K3a (juf Annelies): Infoavond voor ouders i.v.m. de
Klaswerking (op school)
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di 14 sept

- Plattelandsklassen voor de kinderen van het 6de leerjaar in
manege Groenhove in Torhout
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 13:25 5a en 5b: Workshop '27 x Europa' op school
- 19:30 K1c (juf Ann/juf Evy): Infoavond voor ouders i.v.m.
de klaswerking (op school)
- 19:30 K2a (juf Gwenny/juf Linna): Infoavond voor ouders
i.v.m. de klaswerking (op school)

wo 15 sept

- Plattelandsklassen voor de kinderen van het 6de leerjaar in
manege Groenhove in Torhout

do 16 sept

- Plattelandsklassen voor de kinderen van het 6de leerjaar in
manege Groenhove in Torhout
- Gezonde brooddoosdag voor kleuter en lager. Alle kinderen
eten vandaag een gezonde lunch in de klas (organisatie
werkgroep DURO DURO) (Er zijn geen warme maaltijden)

vr 17 sept

- Plattelandsklassen voor de kinderen van het 6de leerjaar in
manege Groenhove in Torhout

ma 20 sept

- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

di 21 sept

- Internationale dag van de Vrede
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar

di 28 sept

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

wo 29 sept

- Actie 'Breng je sportclub naar school' - Alle kinderen mogen
vandaag in de outfit van hun sportclub naar school komen
(organisatie werkgroep DURO DURO)

do 30 sept

- Sportdag in de lagere school (1ste tot 6de leerjaar)
- Tot vandaag duurt het proefproject van de schoolstraat

vr 1 okt

- Pedagogische studiedag (Vrije dag voor de kinderen)
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ma 4 okt

- Vrije dag
- Werelddierendag
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