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Beste kinderen, (groot)ouders en SJB-fans

Als je de weersverwachtingen bekijkt ,  l i jkt het net de kerstvakantie die
te trappelen staat voor de schoolpoort.  Maar nee,  het is  de
paasvakantie die popelt om van start te gaan en graag maak ik weer
even ti jd om voor jull ie een nieuwsbrief in elkaar te steken. Op deze
manier probeer ik jull ie op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen op SJB.
 

Pasen is voor de christeli jke geloofsgemeenschap het belangrijkste
feest van het kerkeli jk jaar.  We herdenken dan de verri jzenis van Jezus.
Het geloof in het rechtkomen na een tegenslag,  veerkrachtig zi jn in
lastige periodes,  doorzettingsvermogen tonen wanneer het moeil i jk
gaat en het geven van nieuwe kansen.
Als ik het wereldnieuws erbij  neem, zie ik twee landen in oorlog bij  wie
achteraf het geloof in een verri jzenis groot zal moeten zijn om dit
allemaal te boven te komen. De bijhorende golf  van solidariteit  die zich
in ons land verder zet,  is  bewonderenswaardig.  Ook de gemeente
Kruibeke zal hier zi jn steentje aan bijdragen. Mogeli jks zouden er tot
zo’n 350 Oekraïense vluchtelingen moeten opgevangen worden,
voornamelijk vrouwen en kinderen. Deze kinderen zullen door de
verschil lende scholen geholpen worden. Hier zat de onderwijsraad
(overleg tussen de gemeente en de onderwijspartners) afgelopen
maandag voor samen. Bij  een verhoogd aantal Oekraïense kinderen wil
men werken met een wereldklas.  Hiervoor zi jn we op zoek naar
geschikte kandidaten om deze wereldklassen te begeleiden. Het zou de
bedoeling zijn om in de voormiddag met zo’n klassen
schooldoorbrekend te werken en in de namiddag de kinderen op de
scholen op te vangen en te laten participeren.  Uiteraard zijn er nog
veel onzekerheden en onvoorspelbaarheden, toch proberen we ons hier
zo goed mogeli jk op voor te bereiden.

Ik wens iedereen een fi jne paasvakantie toe waarbij  onze veerkracht en
het geloof in opstanding kan aangroeien.

Fijne en warme groeten
Directeur Pieterjan.
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Schoolfeest
Joepie!  Op zaterdag 21 mei organiseren we,
eindeli jk,  terug een schoolfeest.  Dit schooljaar
voorzien we een show waarbij  elke klas (zowel
kleuter als lager) een optreden doet.  De show gaat
over Vader Tijd die zi jn zandloper ergens verloren is .
Hij  reist samen met de kinderen naar verschil lende
tijdzones om op zoek te gaan naar zi jn zandloper.
Waar komt hij  overal terecht? En zal hij  zi jn
zandloper terugvinden? 
Naast de show is er ook een spelenmarkt waarbij  de
kinderen heel wat leuke houten spelen kunnen
ontdekken. ’s  Avonds kan je komen genieten van
een barbecue. Een dag voor elk wat wils dus!  Na de
paasvakantie volgen de brieven om je hiervoor in te
schrijven.  

Opendeurdag
Op 12 maart mochten we onze schoolpoort nog eens openzetten voor het brede
publiek:  een peuterspeeldag gekoppeld aan de tuin- en plantendag van onze
ouderwerking.  Er kwamen heel wat nieuwe gezichten een kijkje nemen en genieten
van een actieve rondleiding.  Op het einde kregen ze een gietertje met bloemzaad mee
om thuis aan de slag te kunnen gaan. Zoals zi j  de bloemetjes zullen doen groeien,  zo
helpen wij  onze kinderen groeien op school.  Uiteraard met andere ingrediënten dan
zon en water.
De eerste editie van de tuin- en plantendag was ook geslaagd. De ouderwerking
verkocht drank,  wafels en potgrond. De standhouders f leurden onze speelplaats op
met heel wat lentekriebels.  De groene vingers vonden hun weg naar de mooie
bloemen en planten. Bedankt ouderwerking om dit in goede banen te leiden!



Renoveren
De nieuwe ramen en deuren
zijn in productie gegaan. We
verwachten dat de f irma
Winddicht deze ti jdens de
zomervakantie zal kunnen
plaatsen.
Het dossier van de daken is ,
door zi jn omvang, nog steeds
in de voorbereidende fase.  Er
wordt gekeken op welke
manier de werken zouden
kunnen verlopen. Welke
verschil lende fases zullen er
zijn,  welke
veil igheidsvoorschriften
moeten we volgen, kunnen we
alles in één zomervakantie
klaren,  welk ventilatiesysteem
is best geschikt… Kortom, onze
architect (Andreas Porreye)
weet wat hem te doen staat
en vorderde al  een heel stuk in
dit moeil i jke bouwdossier .
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Quiz en fuif
Wij kregen van heel wat mensen de vraag of de winterfuif  en/of de quiz ‘Kwistetwel’
nog dit schooljaar zouden plaatsvinden. Jammer genoeg is het ons niet gelukt om dit
nog ti jdens het derde trimester in te plannen. Oudercontacten,  een schoolfeest en het
einde van het schooljaar zorgen reeds voor een gevuld programma. Bij  het schoolfeest
zal er nog wel de gelegenheid zijn om na de barbecue rustig te bli jven zitten op ons,
hopeli jk,  zomerterras.  Je kan hier ook zonder mee te barbecueën komen genieten van
een drankje en de gezell ige sfeer.

Aanmelden SO
Sinds maandag 28 maart kunnen ouders en
leerlingen zich digitaal aanmelden voor de overstap
naar het secundair onderwijs .  Graag moedig ik
iedereen aan om dit de komende periode in orde te
maken en een aantal schoolkeuzes door te geven. Je
hebt ti jd tot vri jdag 22 april  om dit te doen. Deze
aanmelding is niet verplicht,  maar is  wel dé manier
om een school naar jull ie keuze toegewezen te
kri jgen. Aanmelden voor een school in Beveren,
Kruibeke,  Sint-Niklaas,  Stekene of Temse doe je via
de website https://beveren-so.aanmelden.in/ 

https://beveren-so.aanmelden.in/
https://beveren-so.aanmelden.in/


Belangrijke data
3de trimester

Luizen
De laatste weken kri jgen
we weer veel meldingen
van luizen.  Via deze weg
wil ik graag een oproep
doen om bij  zo’n melding
steeds de haren te
controleren en bij  het
vinden van luizen of neten
(eitjes van luizen) ook de
jassen,  kledij ,  lakens,
handdoeken… grondig te
wassen.
Controleer regelmatig je
kinderen op neten en
luizen om klasuitbraken te
voorkomen. Bij  vragen kan
je steeds op school terecht
of bij  het CLB.
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Vakantiedagen
3de trimester

20 april :  soll icitatieronde KSAS
28 april :  buitenlesdag
3 en 5 mei:  rapport 4 en
oudercontacten lagere school
9 mei:  oudercontacten kleuters
21 mei:  schoolfeest
15 juni :  sportdag kleuterschool
30 juni :  rapport 5

18 april :  paasmaandag
26 mei:  Hemelvaart
27 mei:  brugdag
6 juni :  pinkstermaandag
30 juni (12u):  start
zomervakantie

Update corona
In januari  en februari  beleefden we de vi jfde golf  van
het coronavirus.  Deze golf  had heel wat impact op de
leerlingen en het personeel .  Voorlopig zitten we in
rustigere wateren en kri jgen we de ti jd om enigszins
de gevolgen van de pandemie aan te pakken. Heel
wat leerl ingen hebben immers dagen (soms weken)
afstandsonderwijs gekregen of waren te ziek om
lessen te volgen. Daarnaast vielen ook leerkrachten
uit waardoor klassen,  zo goed mogeli jk,  werden
opgevangen door verschil lende leerkrachten.
Hierdoor kon het normale lesprogramma echter niet
gevolgd worden.
De veerkracht die de leerl ingen en de leerkrachten
vandaag tonen, is  immens.  Naast de ondersteuning
vanuit het zorgteam, ondersteunt Juf Annette
vri jwill ig een aantal uren per week de leerl ingen van
de eerste graad extra.  Ook na de paasvakantie
proberen we op deze manier verder te werken.
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Werken G. De Cremerstraat
De rioleringswerken in de G.  De Cremerstraat zi jn in
hun tweede fase beland. Vanaf het kruispunt met de
Kalverstraat tot aan de Mercatorschool zal  er
gewerkt worden. Het kruispunt zou tot half  mei
afgesloten bli jven.  In deze fase verandert er voor
onze school niets.  Het is  pas vanaf fase drie dat er
enkel langs één kant toegang zal zi jn tot de Zoete
Moederstraat.  Indien er bezorgdheden zijn omtrent
de invloed van deze werken op de school(toegang)
mag je deze steeds laten weten.

CLB

Maandag 04/04 van 8.30u – 12u en van 13u – 16.30u
Dinsdag 05/04 van 8.30u – 12u en van 13u – 16.30u

Tijdens de paasvakantie is  het CLB telefonisch
(03/316 20 20) beperkt bereikbaar op volgende
momenten:

De CLBch@t is t i jdens de paasvakantie op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag geopend, telkens
van 14u tot 21u.  Op paasmaandag (18/04) is  deze
gesloten.  Via de CLBch@t kunnen leerl ingen en
ouders gratis en anoniem terecht met alle vragen
over welbevinden, studies en gezondheid.  Surf
hiervoor naar https://www.clbchat.be

Alle kinderen
alle kansen
Ons samenwerkingsproject
met de gemeente om
kwetsbare gezinnen meer
nabij  te kunnen zijn en te
ondersteunen, won de Ethias
Youth Solidarity Award. Het
gaat niet alleen om helpen
wanneer hulp nodig is ,  maar
ook om het preventief
opsporen van noodsituaties.
Beter voorkomen dan
genezen. Ethias had in
totaal 450.000 euro te
verdelen om de armoede
onder jongeren te
bestri jden. Er werden 102
projecten ingediend door
130 OCMW’s.  Een
onafhankeli jke jury onder
voorzitterschap van
hoogleraar Béa Cantil lon
boog zich over elk dossier .
De verzekeraar maakte
woensdag de winnaars
bekend. Dankzij  deze extra
financiële ondersteuning
van € 30 000 kri jgt het
project extra ademruimte en
kan er langduriger ingezet
worden op de aanwezigheid
van kansenwerkers op onze
school.

http://www.clbchat.be/
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Meerdaagse activiteiten
Traditioneel vinden voor de paasvakantie onze meerdaagse
activiteiten plaats van de lagere school.  De eerste graad
ging op sprookjesklassen,  de tweede graad op zeeklassen en
de derde graad op stads/sportklassen. Voor de leerl ingen en
leerkrachten de kans om elkaar op andere manieren te leren
kennen dan enkel de schoolse omgeving.  Een paar dagen
intens samen spelen,  leren,  en leven versterkt de relaties en
groepsbanden. Herinneringen worden gemaakt die nog lang
meegedragen worden, een heerli jke ti jd!
Volgende schooljaren bli j ft  de eerste graad om de twee jaar
op sprookjesklassen gaan. De zeeklassen en de
stads/sportklassen zullen ook om de twee jaar
georganiseerd worden voor de leerl ingen van de tweede en
derde graad. Ti jdens het schooljaar dat jouw zoon of
dochter meedoet aan een meerdaagse activiteit  wordt er
maandeli jks een vast bedrag op de schoolrekening
gerekend. De laatste maand van het schooljaar is  er dan nog
een afrekening. Bij  vragen of zorgen kan je steeds terecht
op ons secretariaat bij  Nancy of bij  directeur Pieterjan.

Personeel
Meesters Andy en Nico waren afgelopen periode een lange ti jd afwezig.  Beiden
omwille van een heelkundige ingreep. Meester Andy is ondertussen voldoende
hersteld en is mee op zeeklassen kunnen vertrekken. Na de paasvakantie staat hij
weer voor de klas.
Voor meester Nico staat de herstelperiode tot begin mei gepland. Afhankeli jk van hoe
de maand april  zal  verlopen, kan hij  dan terugkomen. Tot die ti jd neemt meester
Jochen Calle de uren bewegingsopvoeding over.
Het SJB-team heeft de coronapandemie steeds goed doorstaan. Op 14 mei gaan we dit
bewijzen met een teambuilding.  Wat er op de planning staat,  bli j ft  een geheim van de
organisatoren.  Hetzelfde wat voor een klasgroep geldt,  geldt ook voor een schoolteam:
het is  in een warme, veil ige en positieve sfeer dat je tot groei komt. 


