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Beste kinderen, (groot)ouders en SJB-fans

Ons eerste trimester eindigde een week vroeger dan voorzien
en dat voortschrijdend inzicht had deze nieuwsbrief ook niet.
We startten in september heel hoopvol na een zomervakantie
die meer naar het vroegere normaal aanleunde. Hoopvol op
een schooljaar waarbij  dat ene virus minder invloed zou
kennen op het schoolleven en in de bredere maatschappij .
Niets is  minder waar gebleken. Ongeacht dat onze
draagkracht reeds sterk op de proef werd gesteld,  l i jkt hier
nog geen einde aan te komen. Een oprecht dankwoordje richt
ik naar jull ie,  ouders.  De flexibil iteit  die jull ie aan de dag
legden, was en is enorm. Opvang voorzien bij  quarantaines en
noodopvang, het afstandsonderwijs mee ondersteunen, begrip
tonen voor maatregelen die soms haaks staan op eigen
denkwijzen,  in dialoog gaan met de school bij  problemen of
zorgen… Bedankt om keer op keer de school het langdurige
vertrouwen te geven!
Maar we geven uiteraard niet op!  De school wringt zich steeds
in nieuwe bochten om ervoor te zorgen dat onze kinderen
kunnen bli jven genieten van het geweldige onderwijs dat we
aanbieden. In deze nieuwsbrief kan je lezen welke
vernieuwingen afgelopen periode werden doorgevoerd en wat
komende trimester op de planning staat.  
Mijn wens voor het nieuwe jaar is  niets minder dan het
heropleven van fi jne contacten. Sociale momenten zoals op de
jaarmarkt zi jn van grote waarde.  Ikzelf  genoot enorm van deze
eerste schoolactiviteit .  Eindeli jk eens een gewone babbel met
elkaar hebben en wat kennismaken. Daarnaast wens ik jull ie
de traditionele goede gezondheid toe.  Een wens die alle
andere wensen oversti jgt .

Fi jne feestdagen en een bijzonder verbindend 2022!
Directeur Pieterjan.



Pakje van je hart
Jaarli jks organiseert KSAS een
nieuwjaarsreceptie voor alle
personeelsleden. Daar deze nu
niet kan plaatsvinden,
beslisten we om een deel van
het budget te schenken aan
de actie ‘Pakje van je hart ’  van
radiozender JOE. Deze
schenking werd l ive op de
radio aangekondigd door onze
algemeen directeur Geert De
Corte en initiatiefneemster juf
Eline Vermeersch. We
schonken in totaal € 1  200. 

 

Fruitdagen
Op school hebben we
ondertussen een extra fruitdag.
Naast onze vast fruitdag op
woensdag, worden alle
kinderen op donderdag
getrakteerd op een lekker
stukje fruit  of groente.
De voorbije weken stonden er
appels,  peren,  sinaasappels,
kaki 's ,  snoeptomaten. . .  op het
menu. Lekker toch!
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Komende schoolactiviteiten
In het tweede trimester staat onze winterfuif  en de
opendeurdag gepland. Zoals de coronamaatregelen
er nu voorstaan vrees ik ervoor dat we voor het
tweede jaar op ri j  de winterfuif  zullen moeten
annuleren.  Ik houd jull ie ti jdig op de hoogte.  
Dit schooljaar kozen we met de ouderwerking
ervoor om een tuin- en plantendag te organiseren
geli jkti jdig met de opendeurdag. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 12 maart 2022 .  Op de
tuin- en plantendag kan je bloemen, planten,
bloembakken, bloempotten,  (tuin)decoratie en
(tuin)gereedschap kopen, aangeboden door lokale
handelaars.  De ouderwerking verkoopt potgrond,
voorziet een inpakservice waarbij  de aankopen
kunnen verpakt worden als geschenk en planten de
aangekochte bloemen/planten in een bloembak of -
pot.  Een hapje en een drankje t .v .v .  de
ouderwerking zullen niet ontbreken. Hopeli jk tot
dan!



Personeel
Juf Katri jn van de rode klas
herstelt  ondertussen van een
heelkundige ingreep. De
operatie zelf  is  goed verlopen
en het herstel  loopt volgens
verwachtingen. Juf Dagmar
neemt de klas ook na de
kerstvakantie over tot juf
Katri jn terugkomt.
In L5A zal er ook een wijziging
zijn.  Juf Joke zal na de
kerstvakantie niet meer
halfti jds in de klas staan en
wordt vervangen door juf Ellen
Foubert.  Zij  zal  samen met juf
Marita tot het einde van het
schooljaar instaan voor de
leerlingen van L5A.
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Bouwplannen
Het dossier voor het vernieuwen van ramen en deuren l igt alvast op de juiste bureau
(AgODi) in Brussel .  Het is  een kwestie van een paar weken tot we officieel de
goedkeuring kri jgen om de werken uit te besteden. Daarna zitten we in een nieuwe
wachtruimte tot de werken effectief van start zullen gaan. Bouwmaterialen laten
namelijk lang op zich wachten en de offerte van april  2021 wordt geüpdatet.  
Ondertussen zijn we een volgend dossier aan het voorbereiden. Hierbij  zullen de
daken van de oudste gebouwen volledig vernieuwd worden. Bestaande leien worden
verwijderd,  extra isolatie wordt gestoken, nieuwe leien worden gelegd en er komt een
andere gevelbekleding.  Binnen dit dossier trachten we ook een ventilatiesysteem te
integreren.  Op deze manier kunnen we de lucht op school zuiveren.

Digisprong
In de derde graad zijn de leerl ingen ondertussen
gestart met de Chromebooks.  Dit is  een soort laptop
waarbij  de kinderen via een eigen account aan heel
wat toepassingen kunnen van Google.  Via de Google
Classroom omgeving kan de klasleerkracht
opdrachten, lessen,  taken en zelfs toetsen geven.
Deze Chromebooks worden ook gebruikt om het
afstandsonderwijs te verzorgen van de derde graad.
De leerl ingen nemen de Chromebook mee naar huis
en kunnen van op dit toestel de les l ive volgen.
Omgaan met een laptop vraagt heel wat
vaardigheden. Daarom verkennen ze in het vierde
leerjaar al  wat specifieker de laptop via online
typlessen. Deze lessen zijn nieuw van dit schooljaar
en zijn op het einde van het eerste trimester van
start gegaan.
In de kleuterschool zi jn afgelopen week nieuwe
digitale borden geïnstalleerd.  De leerkrachten
brengen op deze manier een extra stukje media
binnen in de kleuterklassen.



Belangrijke data
2de trimester
10 januari :  start 2de trimester
4 februari :  winterfuif
21/22 februari :  oudercontact
zesde leerjaar
25 februari :  carnaval
8 maart:  schoolfotograaf
12 maart:  opendeurdag
23 maart -  25 maart:
stadsklassen derde graad
28 maart -  1  april :  
zeeklassen tweede graad
30 maart -  1  april :
sprookjesklassen eerste graad
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Speelplaats upgrade
De speelplaats van de lagere school kreeg
afgelopen periode twee nieuwigheden. De houten
tipi werd geproduceerd door Werklift  Beveren. Dit
is een sociaal project i .s .m. Groep INTRO.
Daarnaast konden  we drie nieuwe zitelementen
aankopen dankzij  de sponsoring van Nancy en
Frank.  Nancy werkt bij  onze scholengemeenschap
KSAS en Frank zit  in de schoolraad van SJB. Twee
van hun kleinkinderen gaan bij  ons naar school.
Via deze weg wensen we hen nogmaals
uitdrukkeli jk te bedanken! 
Voor de speelplaats van de kleuterschool zi jn we
op zoek naar een betaalbare berging die dienst
kan doen als stall ing voor de kleuterfietsen.  Onze
ouderwerking zorgde voor de nodige f inanciële
steun.

Ouderwerking
De ouderwerking kent sinds dit schooljaar een
aantal nieuwe leden. Hier staat uiteraard geen
stop op!  Wie zich geroepen voelt om deze
enthousiaste bende te leren kennen en te
versterken, mag steeds van zich laten horen via de
huidige leden, via de school of via het mailadres
ouderwerkingsjb@gmail .com .  
De voorbije maanden waren ze zichtbaar op de
infoavonden, zorgden ze voor een geslaagde wijn-
en chocoladeverkoop en verwenden ze de
leerkrachten op de dag van de leerkracht.  Zelfs
digitaal vergaderen schrikt hen niet af !  In naam
van het SJB-team dan ook een welgemeende dank
je wel voor jull ie inzet en engagement.

Vakantiedagen
2de trimester
7 februari :  facultatief
16 februari :  pedagogisch
28 februari  -  6 maart:
krokusvakantie
16 maart:  pedagogisch
4 april  -  18 april :  paasvakantie

mailto:ouderwerkingsjb@gmail.com


vzw De Keerkring
Het ondersteunen van de
opvoedingsrelatie tussen de
ouders en hun kinderen
‘vandaag’ zal  effecten hebben
op de ouders en de kinderen
van ‘morgen’ en op de
samenleving.
Onze school werkt met heel wat
partners samen. Begin dit
schooljaar kwam vzw De
Keerkring zich voorstellen op
school.  Deze vzw is het eerste
centrum voor
opvoedingsondersteuning in
Vlaanderen, opgericht in 1997.
Ondertussen hebben ze heel
wat expertise kunnen
opbouwen. Ze zi jn gevestigd in
Sint-Niklaas,  maar werken ook
lokaal .  De Keerkring is er voor
alle gezinnen die nood hebben
aan ondersteuning. De school
kan gezinnen in contact
brengen met deze vzw. Onze
contactpersoon is Erika
Rombaut.  Je kan haar ook zelf
rechtstreeks contacteren via het
mailadres
erikarombaut@keerkring.be 
De dienstverlening van deze
vzw is gratis .  Er zi jn spreekuren,
oudergroepen en vormingen.
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Koala
In de maanden oktober en november werd voor de
eerste keer de Koalatest afgenomen van de 5-jarige
kleuters.  Dit is  een taaltest die vroegtijdig inzet op
het mee in kaart brengen van mogeli jke
taalmoeil i jkheden. De test bestaat uit  doe-,  zoek-
en kiesopdrachten waarbij  de kleuters vaak niet
doorhebben dat ze een test afleggen. Onze
klasjuffen begeleidden de opdrachten en
beoordeelden hoe goed de kleuters de instructies
begrepen. De resultaten lagen in de l i jn van de
schoolse verwachtingen en de inschattingen van de
klasleerkrachten. Bij  het samenleggen van de
resultaten van de verschil lende scholen binnen de
KSAS viel  vooral op dat het onderdeel ‘verhalen
begrijpen’ minder goed scoorde.  Ook voor onze
school was dit zo.  Uiteraard zetten wij  hier extra op
in,  maar ook thuis kan je hier extra op inzetten.
Dageli jks een verhaaltje voorlezen, een bezoek aan
de bibliotheek,  taalspelletjes spelen als ‘ ik zie,  ik
zie wat j i j  niet ziet ’… zi jn een aantal voorbeelden.
Indien je nood hebt aan extra ondersteuning
hierbij ,  kan je steeds terecht bij  onze kleuterjuffen.
De resultaten worden, net als bij  de IDP-proeven
van L4 en L6,  intern gebruikt.  Enkel indien er een
noodzaak is om een apart taaltraject op te starten,
zal je als ouder hierover bevraagd en geïnformeerd
worden.

mailto:erikarombaut@keerkring.be
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Corona-update

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar in binnenruimtes.
Klasgroepen zo min mogeli jk mengen.
CO2-meters in alle lokalen en bij  een verhoogde waarde gepaste acties
ondernemen.
Oudercontacten zoveel mogeli jk digitaal organiseren.
Meerdaagse activiteiten zijn verboden, een daguitstap met de klas kan wel.
Vanaf twee besmettingen in de klas (binnen één week),  gaat de hele klas in
quarantaine.

Op donderdag 22 december was er een nieuw overlegcomité.  Vanuit dit  comité
kwamen geen versoepelingen voor het onderwijs .  Dit betekent dat de maatregelen
van voor de kerstvakantie ook na de kerstvakantie gelden en dit minstens tot en met
28 januari  2022.

De eerste zwembeurt na de vakantie wordt alvast geannuleerd.  Er bestaat een
mogeli jkheid dat er vanaf 17 januari  terug gezwommen kan worden, maar dit zou dan
anders georganiseerd moeten worden door de huidige coronamaatregelen.  De klassen
die gaan zwemmen worden op de hoogte gehouden.

Verkeersveiligheid
SJB werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer
op School-medaille.  De school kreeg deze
bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en
mobiliteitseducatie.  Zo doen we ti jdens de donkere
maanden mee aan de actie ‘Helm op, f luo top’ ,  doen
de leerl ingen in L6 een fietsexamen en in L4 een
voetgangersexamen. We proberen ook onze
oversteekplaatsen zo veil ig mogeli jk te organiseren
met behulp van politie,  gemachtigd opzichters en
leerkrachten. Bij  deze een oproep om bij  het
afhalen van de kinderen je niet op de voetpaden te
parkeren. Dit doet zich vooral voor in de
Broekstraat waardoor kinderen op de ri jbaan
moeten wandelen.  Verkeersveil igheid is een
verantwoordeli jkheid van ons allemaal.  Helpen
jull ie mee?


