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Een nieuw schooljaar begint
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 opnieuw fris ingericht en ook de speelplaats ligt er
netjes bij. Het kunstgras werd volledig vernieuwd.
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 e-mail 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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Welkom!
We verwelkomen graag enkele nieuwe gezichten op onze school.
Juf Birthe Claeys zorgt voor de allerkleinsten (peuters en eerste
kleuters). Zij werkt voltijds als kleuterjuf voor K1b.

Juf Davina Bourguignon is klasleerkracht van het vierde leerjaar b.
Ook zij staat voltijds voor de klas.

Juf Valérie Vanooteghem is één van onze vier turnleerkrachten.
Op donderdagvoormiddag geeft ze sportles aan het vijfde leerjaar en
het zesde leerjaar a in de judozaal van het Jan Breydelstadion.
Laetitia Labie helpt onze school netjes houden op
dinsdagvoormiddag en vrijdag. De andere dagen werkt ze voor het
OLVH.

Jasmina Van weydeveldt staat over de middag in de eetzaal en
maakt ook deel uit van onze onderhoudsploeg.

Infoavonden september in kleuter en lager
U bent van harte welkom op de infoavond
waarbij u info krijgt over de klaswerking en
specifieke activiteiten. Deze gaan telkens door
per leerjaar in de klas van uw kind om
19u30.
wanneer

welke klas

maandag 5 september 2022

eerste, tweede en vijfde leerjaar

dinsdag 6 september 2022

zesde leerjaar

donderdag 8 september 2022

derde en vierde leerjaar

maandag 12 september 2022

K2/3b en K3a

dinsdag 13 september 2022

K1/2a en K1/2b

Nieuwsbrief voor ouders september 2022

2

Gezonde brooddoosdag
Op donderdag 15 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.

Plattelandsklas

De leerlingen van het 6de leerjaar gaan op plattelandsklas van maandag 19
september tot en met vrijdag 23 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 deze financiële actie t.v.v. onze
zesdeklassers te steunen.
Tijdens de infoavond op dinsdag 6 september krijgt u hierover meer uitleg.

Breng je sportclub naar school
Sport Vlaanderen roept alle kinderen op om op woensdag 28
september in de outfit van hun sportclub naar school te komen.
Op die manier hopen de organisatoren dat de leerlingen de
minder- of niet-sportieve kinderen motiveren om ook aan sport
te doen.

Vrije dagen
•
•

Vrijdag 30 september is er een pedagogische
studiedag. Leerlingen hoeven dan niet naar school te
komen.
Maandag 3 oktober is ook een vrije dag.
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Jaarthema 2022-2023
door juf Liesbeth, gangmaker van de werkgroep jaarthema
Het jaarthema is "Een droom van een school" waarbij we zullen werken rond
de droom die wij als klas / school hebben voor dit schooljaar. Er worden
gedurende het schooljaar hierrond verschillende activiteiten georganiseerd.
Een warm welkom op 1 september met veel droom-bellenblaas-belletjes zal
daar het eerste van zijn.
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 e-mail van juf
Maaike Crombez.

Pedagogisch project
EIGENHEID

Onze schoolmascotte Dodoe zorgt voor fietsbegeleiding en rijbegeleiding over drukke wegen. De
verkeersambassadeurs (enkele leerlingen 6de ) zullen je
stimuleren om veel fluo te dragen. Haal je fluohesje en
fietshelm maar boven en bereid je voor op onze
verkeerslessen. Blijven oefenen, want Dodoe test je
kennis in de drie laatste jaren via een
voetgangersexamen, een grote verkeerstoets en een
fietsexamen. Dodoe organiseert een leuke fluoactie
tijdens de donkere maanden.

Verkeersveiligheid
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*. Daarnaast organiseren we opnieuw de
fluoactie, wieltjesweek,...
Elke klas werkt rond een leerlijn verkeer in de loop van het schooljaar. 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 enkele maanden 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 25 minuten wordt afgezet door een
nadar voor het gemotoriseerd verkeer.
Een gemachtigd opzichter steekt de voetgangers veilig over
op het zebrapad aan de schoolingang van De Zessprong.
Gevonden voorwerpen
Elk schooljaar verzamelen we op school een hoop
achtergebleven voorwerpen. Mogen we vriendelijk vragen om
kleding, brooddozen, turngerief, … te naamtekenen.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

woensdag 5 okt:
maandag 10 ok:
vrijdag 14 okt:
woensdag 19 okt:
vrijdag 21 okt:
maandag 24 okt:
woensdag 26 okt:

Openklasdag voor ouders eerste leerjaar
L4: Uitstap ‘Kom bossen’ in het Coppietersbos (NM)
L3: Uitstap ‘Kom bossen’ in Beisbroek (NM)
Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en hun ouders
Dag van de jeugdbeweging
L6: Bezoek Cozmix (namiddag)
Grootouderfeest voor de grootouders van alle kleuters

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 zorgleerkrachten en de directeur het zorgteam vormen. Een leerkracht
voorziet de lessen bewegingsopvoeding bij de kleuters. Er zijn vier leerkrachten
lichamelijke opvoeding in de lagere school. Er is een ICT-coördinator, die ook
onze preventieadviseur is en er zijn medewerkers voor administratie,
kinderopvang, eetzaaldienst, klusjesdienst en onderhoud. Er is ook een
pedagogisch ondersteuner voor de kleuterschool, twee pedagogische
ondersteuners voor de lagere school en een beleidsmedewerker voor de
basisschool.
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Alle leerkrachten zijn als volgt via e-mail te bereiken:
voornaam.familienaam@dezessprong.be
m.u.v. secretariaat
 secretariaat@dezessprong.be
ICT-coördinator  ict@dezessprong.be

Personeelslijst 2022-2023
Functie

Naam

directeur
ICT-coördinator en preventieadviseur
K1a
K1b

Vanpoucke Christophe
Wybo Kurt
Van Vyve Delphine
Claeys Birthe

K1/2b
K1/2a

Eeckloo Annelies
Franco Ella

K2/3b
K3a
lichamelijke opv. kleuter
zorglkr. + K1a (do) + K1/2b (wo)
zoco KS + beleidsmedewerker KS
kinderverzorgster
1a
1b
1a (ma) + 1b (do) + zorg L1
2a

Van Wanzeele Martine
Van hulle Eef
Dhondt Els
Vangheluwe Ann
Sevenhant Gwenny
Perquy Ellen
Michiels Christa
Dumoulin Delphine
Maeck Veerle
Vandemoortel Ine

2b

Huyghebaert Lynn (ma + di +woe)
Akset Ria (woe +do +vr)
vanaf januari 2023:
Huyghebaert Lynn (voltijds)
Westermann Liesbeth
Crombez Maaike
Dudal Karen
Lamberigts Katrien
Bourguignon Davina
De Vos Els
Lootens Ingeborg
Dhondt Ann-Sophie
Devreese Charlotte
Bonneure Mieke
Beernaert Leen
Goemaere Fabrice
Savaete Patrick
Rommel Ruth
Vanhooren Maaike (Mike Mestdagh t.e.m. 13/09)
Vanooteghem Valérie
Vermeylen Lia
Knockaert Joke
Ideler Karin
Vanmelckebeke Carla
Lenoir Hilde
Beheydt Vera
Bufaj Lumturye

3a
3b
beleidsmedewerker + 3a (di) + 3b (vr)
4a
4b
zorg L4 + 5a (ma)
5a
5b
6a
6b
6a (ma) + 6b (di) + zorg L6 (woe + vr)
zoco + zorg L3 en L5
lichamelijke opv. (di vm + do + vr vm)
lichamelijke opv. (di vm)
lichamelijke opv. (di)
lichamelijke opv. (do vm)
secretaresse
secretaresse
verantwoordelijke opvang en eetzaal
opvang en eetzaal
opvang
onderhoud en eetzaal
keuken
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onderhoud en keuken
onderhoud
eetzaal
eetzaal kleuters
boekhouding
toezicht over de middag
toezicht over de middag
toezicht over de middag
toezicht over de middag

Van weydeveldt Jasmina
Labie Laetitia
Floréal Cindy
Vandergucht Carine
Frees Krista
Saelens Luc
Martynova Natalia
Devos Karine
Micholt Natascha

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.
Saartje Gijbels en Thomas De Wilde zullen dit schooljaar de ouderraad in goede
banen leiden.
Wie interesse heeft om zich aan te sluiten, is van harte welkom op de
(vrijblijvende) vergadering op maandag 19 september om 20u00 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
‘Info voor ouders’ → Documenten → Algemene info en afspraken
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
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Zusters O.-L.-V. van 7 Weeën in Ruiselede
Deze kloosterorde is nog altijd eigenaar van onze gebouwen. 65 jaar geleden
richtte zij onze school op in de parochie Sint-Willibrord. Het mag gezegd dat
deze kloostergemeenschap de school gunstig gezind blijft.

AGENDA

De agenda is ook te vinden
op onze website www.dezessprong.be
onder ‘kalender’.
do 1 sept

- Eerste schooldag.
Onze schoolmascotte Dodoe heet iedereen welkom!

ma 5 sept

- Vanaf vandaag is er op maandag studie voor de kinderen
van het 2de tot 6de leerjaar.
- 19u30 Infoavond voor ouders met kinderen in het 1ste, 2de
en 5de leerjaar

di 6 sept

- Zwemmen 1-3-5
- 19u30 Infoavond voor ouders met kinderen in het 6de
leerjaar

do 8 sept

- Vanaf vandaag is er op donderdag studie voor de kinderen
van het 3de tot 6de leerjaar
- 19u30 Infoavond voor ouders met kinderen in het 3de en 4de
leerjaar

ma 12 sept

- 19u30 Infoavond voor ouders met kinderen in K3a (juf Eef)
en K2/3b (juf Martine)

di 13 sept

- Zwemmen 2-4-6
- 09:30 3a Bezoek aan de bib 'Een boek kiezen dat bij je
past, is een kunst'
- 10:40 3b Bezoek aan de bib 'Een boek kiezen dat bij je
past, is een kunst'
- 19u30 Infoavond voor ouders met kinderen in K1/2a (juf
Ella) en K1/2b (juf Annelies)
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do 15 sept

- Gezonde brooddoosdag voor kleuter en lager
Er zijn vandaag geen warme maaltijden. Alle kinderen eten
een gezonde meegebrachte lunch in de klas
(meer info volgt)

vr 16 sept

- 5de en 6de leerjaar: Musical Daens (Studio 100)

19-23 sept

- 6de leerjaar: Plattelandsklas in manege Groenhove
in Torhout

di 20 sept

- Zwemmen 1-3-5

vr 23 sept

- 12:00 3a en 3b Bezoek aan het museum 'In de Zwarte Kat'
met picknick over de middag

wo 28 sept

- Actie ‘Breng je sportclub naar school’
Kinderen mogen vandaag in de outfit van hun sportclub
naar school komen

do 29 sept

- Sportdag lagere school (1ste tot 6de leerjaar)

vr 30 sept

- Pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)

Nieuwsbrief voor ouders september 2022

9

