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Beste kinderen, (groot)ouders en SJB-fans

Ik ben bli j  jull ie weer te kunnen verwelkomen in een
nagelnieuw schooljaar.  De zomervakantie verhuist naar ons
collectief geheugen als deugddoend, uitdagend en vooral
warm (bij  momenten zelfs heet te noemen).  
Ti jdens deze vakantie was het allesbehalve rustig op SJB en
dan heb ik het niet over het jaarl i jkse speelplein dat door de
gemeente bij  ons op school wordt georganiseerd.  Er werd
afgelopen twee maanden heel wat knap werk geleverd en dat
door verschil lende sterke heren en straffe dames.  Zo werden
er nieuwe ramen en deuren geplaatst door Winddicht,  plaatste
Yannick een schitterende kleuterberging,  zorgden Alois en zijn
klussenteam overal voor nieuwe sloten en leverde ons
poetsteam (Nadine,  JP en Maryam) blinkend werk af .
Komend schooljaar staat de vuurtoren centraal als
richtinggevend. Ouders vertrouwen op de vuurtorens van de
school dat zi j  hun kind(eren) oriënteren,  begeleiden, sturen en
loslaten wanneer het kan. Binnen de werkgroep ‘Samen in de
zaal ’  wordt dit nieuwe thema kenbaar gemaakt voor de
kinderen.
De band tussen leerkracht en leerl ing en kinderen onderling
wordt in de eerste weken en maanden gesmeed. Hierbij  is
aanwezigheid van groot belang en zo ook het ti jdig naar
school komen.  Daarom doe ik via deze weg een warme oproep
om er echt voor te zorgen dat kinderen op ti jd op school zi jn.
Dit betekent dat ze voor 8.25u aanwezig zi jn.  Alvast bedankt
om dit mee op te volgen!

Ik wens jull ie allen een zeer inspirerend en harteli jk
schooljaar.  Laat l ichtpuntjes en kleine gelukjes hun weg
vinden naar ieder van jull ie.  Succes!

Directeur Pieterjan.



Studietoelage
Er moeten geen aanvragen meer

ingediend worden voor een
studietoelage.  De berekening en

uitbetaling gebeurt via de
uitbetaler van het Groeipakket

(het vroegere kinder-
bijslagfonds).  Voor verdere
vragen kan je terecht op de

website www.groeipakket.be of
mail  je naar

info@groeipakket.be.
 
 

Fruitdagen 
en water

Woensdag bli j ft  onze fruitdag.
Die dag proberen we met z’n

allen zoveel mogeli jk fruit  mee
naar school te brengen. Vanaf

donderdag 13 oktober starten we
terug met onze tweede gratis
fruitdag aangeboden door de

school.
Daarnaast drinken we in de klas

en ti jdens het middagmaal
(bruisend) water.  Op school

staan er drie tappunten waar de
kinderen zelf  hun drinkfles

kunnen bijvullen.  Deze
tappunten worden extra

gefilterd en de kwaliteit  van het
water wordt meermaals

gecontroleerd.  Ti jdens de
middag helpen de kinderen van

het zesde leerjaar de
drinkbussen van de kleuters te

vullen.
 
 

Communicatie

Spreek ons aan bij  het brengen of ophalen van je
zoon of dochter.  Of maak een afspraak.
Bel naar de school op het nummer 03/774 43 88.
Dit kan op werkdagen van 8u tot 16.30u (op
woensdag tot 12.30u).
Stuur een mailtje naar de leerkracht of naar
sjb@ksas.be .  Je mag dan een reactie verwachten
binnen 48u (werkdagen).

Gimme bli jft  tot op heden ons ouderplatform.
Vergeet niet het nieuw te volgen kanaal correct aan
te duiden en het kanaal van vorig schooljaar te
verwijderen. Dit kan je best doen via de webversie
van gimme en niet via de app. Naast het kanaal van
de klas,  volg je ook het kanaal ‘Schoolinformatie -
directie’  en het kanaal ‘Ouderwerking’ .
Vanaf 1  september schakelen we over van onze
facebookgroepen naar een facebookpagina.  Deze
heeft een openbaar karakter en sluit  beter aan met
onze werkwijze.  Naast Facebook, bli j ft  Instagram ons
tweede sociale medium.
Wens je iemand van de school te bereiken, kies je
best voor één van de volgende opties:

NIEUWSBRIEF SJB |  PAGINA 2

http://www.groeipakket.be/
mailto:info@groeipakket.be
mailto:sjb@ksas.be


Nieuwe personeelsleden
Ook dit schooljaar kan je twee nieuwe gezichten tegenkomen op SJB. Juf Eline Van
hunsel is  halfti jds samen met juf Marita verantwoordeli jk voor het vi jfde leerjaar.  Op
de volgende pagina stelt  zi j  zichzelf  voor.
Daarnaast zal  juf Joyce,  onze kinderverzorgster,  nog niet kunnen terugkomen. Zij
legde al  een sterk en zwaar parcours af ,  maar haar weg l igt nog bezaaid met een
aantal hindernissen alvorens zi j  onze kleuters kan terug begeleiden. Daarom neemt juf
Suzy Geerts haar taak over.  Suzy is  mama van oud-leerl ing Sara Jansegers.
Hieronder kunnen jull ie de schoolstructuur zien van komend schooljaar.

Kleuterschool
Groene klas:  juf Annemie
Gele klas:  juf Femke
Rode klas:  juf Katri jn
Oranje klas:  juf Natalie
Beweging en body map: juf Els
Kinderverzorgster:  juf Suzy
Zorg:  juf Ann (JK) en juf Lies (OK)

Lagere school
L1:  juf Katri jn en juf Dagmar
L2:  juf Paulien
L3:  meester Andy
L4A: meester Chris
L4B: juf Leen
L5:  juf Marita en juf Eline
L6A: juf Inge en juf Ji l l
L6B: juf Ji l l  en juf Leen
Beweging:  meester Nico,  meester
Jeroen en juf Els
Zorg:  juf Lies (1ste graad),  juf Ann
(tweede graad) en juf Joke (derde
graad)
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Algemeen
Algemeen directeur:  Geert De Corte
Directeur:  meester Pieterjan
Zorgcoördinator:  juf Ann
Secretariaat:  Nancy en Sarah
Preventieadviseur:  Bart Maes
Poetsteam: Nadine,  JP en Maryam
Taaltrajectbegeleider:  meester Ti jmen
Taalbus:  juf Kathleen
Lerarenplatform: juf Dagmar
Klussendienst;  Alois en Fahd
ICT:  Koen, Marleen en Jonas
Vrijwill igers:  Jeannine,  Desi ,  Anamaria,
Annette,  Kato,  Wendy,  Johnny en Viola
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Zwemmen

September –  oktober:  L6
September –  januari :  L3
November –  januari :  L4
Februari  –  juni :  L1  en L2

Dit schooljaar starten de zwemlessen op maandag 5
september.  De kinderen vertrekken op school om
10.25u naar de bus die hen op het marktplein staat
op te wachten. Van 11u tot 11 .45u leren de kinderen
zich op een veil ige manier in het water voor te
bewegen. Meester Jeroen Schippers en de
klasleerkrachten begeleiden deze zwemlessen. Om
ongeveer 12.15u zijn de kinderen terug op school.
Het is  daarom praktischer dat kinderen die op
maandag gaan zwemmen, bli jven eten op school.  Dit
schooljaar gaan volgende klassen zwemmen:

De zwemlessen worden verrekend via de
maximumfactuur.  

Schoolvisie
Onze nieuwe schoolvisie staat op onze huidige
website.  De nieuwe website is  in ontwikkeling en
hopen we voor de herfstvakantie online te kri jgen. In
de vorige nieuwsbrief kon je de krachtli jnen van
onze schoolvisie reeds lezen. Op het einde van de
zomervakantie zorgden we er ook voor dat de
voorgevel van de school de juiste outfit  draagt.



Belangrijke dagen
1ste trimester

1  september:  
Start schooljaar

5 september:  
Infoavond KS en 1ste graad

8 september:  
Infoavond 2de en 3de graad

16 september:  
Strapdag

28 september:  
Toon je sport @ school

8 oktober:  
Jaarmarkt Rupelmonde

18 en 20 oktober:
Oudercontacten LS

19 november:  
Schoolquiz

21 en 22 november:
Oudercontacten KS

2 december:  
Sintfeest

16 december:  
Music for l i fe
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Vakantiedagen
1ste trimester

30 september:  
Facultatieve verlofdag

5 oktober:  
Pedagogische studiedag
31 oktober –  6 november:

Herfstvakantie
11 november:  

Wapenstilstand
7 december:  

Pedagogische studiedag
26 december –  8 januari :

Kerstvakantie

Schoolreglement

De maximumfactuur wordt verhoogd van €45
naar €50 voor de kleuterschool en van €90 naar
€95 voor de lagere school.  Deze verhoging geldt
voor heel Vlaanderen. De maximumfactuur wordt
gebruikt voor het betalen van uitstappen,
workshops,  theater op school,  zwemmen, extra
schoolse materialen…
De minder scherpe maximumfactuur waarmee de
meerdaagse activiteiten (sportklassen,
sprookjesklassen,  zeeklassen en stadsklassen)
worden betaald,  kent ook een nieuw maximum
van €480. Dit is  het maximum dat wij  als school
kunnen vragen als bijdrage voor deze uitstappen,
verspreid over de volledige schoolcarrière van
jouw zoon of dochter.
Er is  geen leefti jdsgrens meer om de lagere
school toe te treden. Enkel een gunstig advies
van het CLB en de klassenraad is nodig.  Ook de
leefti jdsgrens voor het uitreiken van het
getuigschrift  basisonderwijs werd geschrapt.

De volledige versie van het nieuwe schoolreglement
voor het schooljaar 2022 – 2023 is terug te vinden
op onze website.  Een aantal belangrijke wijzigingen
li jst  ik hier even op:



Verjaardagen
De jarige kan trakteren met

fruit ,  gewone cake of een droge
koek.  Vanuit ons

gezondheidsbeleid,  waarbij  we
reeds overschakelden naar

(extra gefi lterd) kraantjeswater,
staan we niet toe dat er

getrakteerd wordt met chips,
i jsjes,  slagroomtaarten,  snoep,

chocoladerepen, l imonade, cola,
speelgoed, donuts… Indien dit

toch meegebracht wordt,  zal  dit
jammer genoeg terug mee naar

huis gegeven worden. 
Deze afspraak geldt voor alle

kinderen van de school.
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Leerplicht
Sinds 1  september 2020 werd de

leerplicht in België verlaagd
naar 5 jaar.  Dit betekent dat de

kinderen geboren in 2016
leerplichtig zi jn en 290 halve

lesdagen moeten volgen
vooraleer ze naar het eerste

leerjaar kunnen overstappen.
Een gemiddeld schooljaar telt
ongeveer 330 halve lesdagen.

Alle kinderen alle kansen
Onze samenwerking met de gemeente omtrent
kwetsbare gezinnen in al  zi jn vormen loopt verder.
Afgelopen schooljaar startten we met een
tweewekeli jkse aanwezigheid van kansenwerkers
Rick of Gert .  Door de successen die deze contacten
met zich meebrachten, werkten ze een nieuwe
planning uit voor komend trimester.  Gert of Rick zal
aanwezig zi jn op volgende dagen: 13/09,  27/09,
11/10,  25/10,  15/11 ,  29/11  en 13/12.  Dit telkens van 14u
tot 16.30u. Je kan met hen terecht voor allerhande
gemeenteli jke diensten zoals kinderopvang,
ontspanning, administratie… Maar ook voor een
goed gesprek.

Werken G. de Cremerstraat
De rioleringswerken in de G.  de Cremerstraat
bereiken ondertussen het kruispunt met de Zoete
Moederstraat.  Ti jdens het grootste deel van deze
werken kunnen fietsers en voetgangers voorzichtig
oversteken. Maar wanneer de nieuwe riolering
gelegd wordt,  zal  het kruispunt niet meer
toegankeli jk zi jn.  Hierdoor zal de school enkel
bereikbaar zi jn via de Broekstraat en dit voor een
periode van ongeveer twee weken. De regeling voor
het brengen en ophalen van de kinderen zal via een
brief verspreid worden.



NIEUWSBRIEF SJB |  PAGINA 7

Ouderwerking
Onze ouderwerking draagt de gevolgen van de
coronapandemie en kent een moeil i jke herstart .
Om ervoor te zorgen dat we vanuit de
ouderwerking voldoende stemmen te horen kri jgen,
starten we dit jaar met het concept van klasouders.
Deze ouders zi jn een aanspreekpunt voor andere
ouders in de klas en kunnen bezorgdheden omtrent
de brede schoolwerking ti jdens de bijeenkomsten
bespreekbaar maken. Ti jdens de infoavonden zal
nog meer uitleg gegeven worden en hopen we per
klas een klasouder te kunnen vinden.
Bij  de startvergadering stelden we een voorzitter en
secretaris aan.  Bart Bryssinck (papa van Vince uit L6
en Nyo uit L4) neemt het voorzitterschap op zich,
Sara Suykens (mama van Odette uit  de gele klas)
zorgt voor de verslagen en digitale communicatie.  
De eerstvolgende vergadering staat gepland op
donderdag 15 september om 20u op school.

Sportklassen
Vanaf dit  schooljaar zal  elke
klas in de lagere school op

sportklassen gaan. Deze gaan
door in de Dulpop te Bazel .
Afhankeli jk van het leerjaar

(en soms ook de
weersvoorspell ingen) zal er

met de f iets gereden worden
of trommelen we ouders op

om de kinderen te vervoeren
naar de Dulpop. Deze

sportklassen worden apart
verrekend op de schoolfactuur

en vallen niet onder de
maximumfactuur.


