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Werken G. 

De Cremerstraat

Beste ouders,  leerl ingen en SJB-fans

Het begin van de zomervakantie lacht ons tegemoet.  Twee maanden
tijd om te vertragen, te genieten en het buitenleven te (her)ontdekken.
Een ti jd waarbij  zintuigen helpen om herinneringen te maken. Het
aanzicht van de ondergaande zon, het zand dat tussen de tenen gli jdt,
de geur van een natte regenbui na een verschroeiende dag, de smaak
van een verfrissende mocktail  of  het horen van je favoriete artiest op
een festival .  Ik wens het je alvast allemaal toe om weer (h)eerli jke
herinneringen te beleven.

Afgelopen schooljaar stond het verbindend schoolklimaat in de kijker.
Na heel wat schermtijd waarbij  de slaapkamer,  leefruimte,  keuken…
moest dienst doen als klaslokaal ,  voelden we de noodzaak om het
maken van verbindingen centraal te zetten in onze schoolwerking.
Jammer genoeg stelden we in het najaar vast dat ook dit schooljaar het
coronavirus iets te veel invloed zou hebben op het schoolleven. Bli j
waren we toen begin februari  de maatregelen versoepelden en
sindsdien niet meer zouden verstrengen. Een voorzichtige vri jheid
drong zich op en werd uiteraard in gebruik genomen.

Via deze nieuwsbrief bedank ik jull ie,  ouders,  voor de samenwerking
van afgelopen schooljaar.  Dank je wel om zorgen en vragen steeds met
ons te delen,  met de school in gesprek te gaan en open te staan voor
feedback in het teken van een vlotte groei van jull ie zoon of dochter.
Maar ook bedankt om pluimen op onze hoed te steken. Als school op
de hoogte zi jn van wat jull ie appreciëren is absoluut een toegevoegde
waarde.

Graag zie ik jull ie allemaal terug op donderdag 1 september 2022 waar
we dan het nieuwe schooljaar uit  de startblokken doen schieten.  Maar
voor nu wens ik jull ie allen een waanzinnige zomertijd en een vakantie
vol f i jne belevenissen!

Vriendeli jke en zomerse groeten
Directeur Pieterjan.

JUNI 2022

INHOUD
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Schoolfeest
Op zaterdag 21 mei vond ons schoolfeest plaats.  Dit schooljaar kozen we voor een
groot schoolfeest met optredens van alle kinderen van SJB in het thema ‘bomen’ .  De
opkomst van ouders,  grootouders en sympathisanten was groot.  Zo waren we met
bijna 400 personen om te genieten van een lekkere barbecue en ook ’s  avonds
genoten heel wat mensen van de zomerbar met een optreden van Kameraad. 
Ti jdens het schoolfeest kon je via de spelenmarkt meedoen aan een wedstri jd.  We
planten op school een heuse boom en deze kri jgt de naam van de winnaar van de
wedstri jd.  Ti jdens het ‘samen in de zaal moment’  werd de naam van Dilano Matthys
(oud-leerl ing) getrokken als winnaar.  Het wordt dus een Matthys-boom! In het najaar
nodigen we het gezin uit  om de boom mee te komen planten. Proficiat !
Volgend schooljaar kiezen we voor een kleiner schoolfeest en dit op een vri jdag,
aansluitend op de schooluren.  Noteer alvast 2 juni 2023 met stip in je agenda! 

Ouderwerking
Ook de ouderwerking zat het afgelopen schooljaar
niet sti l .  De opbrengst van een succesvolle eerste
tuin- en plantendag gaat naar een nieuwe
fietsenstall ing voor de kleuterfietsjes.  Na de
drankfonteintjes,  de schaduwdoeken voor de
speeltuin en de houten tipi ,  zal  je vanaf deze
zomer ook de f ietsenstall ing zien schitteren op de
speelplaats van de kleuters.  Zo kunnen de rode
fietsjes droog het nieuwe schooljaar in!
Wil  j i j  ook graag deel uitmaken van dit fantastisch
groepje ouders dat de school ondersteunt? Stuur
dan een mailtje naar ouderwerkingsjb@gmail .com
of kom naar onze startvergadering op dinsdag 30
augustus om 20 uur op school,  iedereen welkom!



Komende zomervakantie zal de school een facelift  kri jgen. De plannen worden in de
eerste week van juli  en begin augustus uitgevoerd.  Aan de voorkant worden de ramen
en bijhorende zonneschermen vervangen. Ook in de gang naar de jongste
kleuterklassen en in de klas van juf Femke worden nieuwe ramen gestoken. Daarnaast
worden alle houten buitendeuren vervangen door aluminium deuren. Deze nieuwe
ramen en deuren zorgen in de toekomst mee voor het beter isoleren van ons
schoolgebouw.
Tijdens de week van 11  juli  zal  de kleuterberging geplaatst worden. Dank je wel
ouderwerking om hier f inancieel toe bij  te dragen!
Het tweede lopende dossier waarbij  we de daken gaan vernieuwen, wacht momenteel
op zijn goedkeuring vanuit Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) .
Van zodra deze principiële goedkeuring er is ,  kan de openbare aanbesteding
beginnen. Het belooft een complex werk te worden omwille van de omvang en de
bijhorende veil igheidsmaatregelen.  Uiteraard proberen we zoveel mogeli jk zaken in
de vakanties te plannen zodoende de schoolse werking hier zo min mogeli jk onder zal
l i jden.

Op Gimme verschijnt een
overzicht van de vri je

dagen van volgend
schooljaar.  Je zal merken

dat er een extra
pedagogische studiedag is .

Deze extra dag werd
aangevraagd door het
wegvallen van enkele

studiedagen de afgelopen
schooljaren. 

Vrije dagen
2022 - 2023
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Bouwnieuws



Schoolvisie
Afgelopen schooljaar werkten we met het schoolteam aan een nieuwe schoolvisie.
Wie zi jn onze leerl ingen? Waar l iggen hun noden? Wat typeert onze school? Waar
leggen wij  onze focussen? Deze zaken werden in een sterke visietekst gegoten. De
nieuwe schoolvisie zal  via de vernieuwde schoolwebsite vanaf het begin van volgend
schooljaar te raadplegen zijn.  Hieronder lees je alvast de krachtli jnen.
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SJB zal meedoen aan de
klimaatweek vanuit de werkgroep

“Klimaatweek in de gemeente
Kruibeke”.  Met verschil lende

verenigingen van Kruibeke is men
gaan samenzitten om een heus

klimaatproject op poten te zetten.
Deze week zal doorgaan van

maandag 10 tot zondag 16 oktober
2022.

 

Klimaatweek

Geloof

Identiteit

Leefrugzak

Leerrugzak

Toekomst

Katholieke dialoogschool
bruggen bouwen
eigen traject
herstelgerichte aanpak

respect
talenten
gelijkwaardig en inclusie
kindcontacten en ik-rapport

welbevinden
gevoelens en behoeften
weerbaarheid
zelfredzaamheid

brede betekenisvolle kennis
zorg en differentiatie
mediavaardig
kritisch denken

ouderbetrokkenheid
outdoor education
Alle kinderen alle kansen
samen schitterend



27/08/2022:  Openklasdag
08/10/2022:  Jaarmarkt
Oktober/november:  Wijn- en
chocoladeverkoop ouderwerking
19/11/2022:  Quiz
02/12/2022:  Sintfeest
16/12/2022:  Music for l i fe
04/02/2023:  Winterfuif
25/03/2023:  Opendeurdag + 
tuin- en plantendag ouderwerking
02/06/2023:  Schoolfeest
26/06/2023:  Receptie
schoolverlaters

Schoolactiviteiten
2022 - 2023

NIEUWSBRIEF SJB |  PAGINA 5

CLB

01/07 -  14/07 van 8.30u – 12u en van 13u – 16.30u
16/08 -  31/08 van 8.30u – 12u en van 13u – 16.30u

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

De CLBch@t is t i jdens de zomervakantie op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
geopend, telkens van 14u tot 21u.  De chat is
gesloten van 15/07 tot en met 15/08.  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

Tijdens de middag worden de
kinderen begeleid door

vri jwill igers en leerkrachten.
Naar volgend schooljaar toe zi jn

we nog op zoek naar personen
die zich hiervoor wensen te

engageren. Dit graag op
regelmatige basis .  We zijn ons

ervan bewust dat dit  niet steeds
de meest eenvoudige taak is ,
maar we ondersteunen waar

nodig en je kan alti jd op iemand
van het schoolteam rekenen

wanneer je even geen raad meer
weet.

 

Middagtoezicht

Infoavonden
In het begin van het schooljaar organiseren we
op twee verschil lende dagen onze infoavonden.
Op zo een avond wordt er door de klasleerkracht
informatie gegeven omtrent de klaswerking,
verwachtingen en afspraken. Uiteraard is er dan
ook ti jd en ruimte om antwoorden te geven op
bepaalde vragen. Daarnaast wordt er ook een
algemeen woordje gedaan over de
schoolwerking,  bepaalde veranderingen en
schoolafspraken. Noteer alvast volgende data in
de agenda:
Maandag 5 september:
19u:  infoavond kleuterschool
20u: algemeen woordje door directie en
aansluitend infoavond eerste graad

Donderdag 8 september
19u:  infoavond tweede graad
20u: algemeen woordje door directie en
aansluitend infoavond derde graad

http://www.clbchat.be/
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Afscheid
schoolverlaters

Dit schooljaar namen we weer
afscheid van de leerl ingen van

het zesde leerjaar.  Hun
basisschoolcarrière is

afgelopen en een spannende
overstap naar het middelbaar

staat hen op 1 september te
wachten. Ook een leerl ing van
het vi jfde leerjaar maakt zi jn

sprong naar het secundair
onderwijs .  Het ga jull ie goed

jongens en meisjes!
Jammer genoeg nemen we ook
afscheid van juf Ellen (L5A) en

juf Kato (kinderverzorgster) .
Bedankt voor jull ie inzet op

SJB!

Werken 
G. De Cremerstraat
Begin augustus begint de aannemer met
fase 2 van de werken. Deze fase loopt van
net na de Mercatorschool tot aan het
Mercatorplein.  Hierdoor zal de toegang via
de bovenkant van de Zoete Moederstraat
ti jdeli jk verhinderd zijn,  dit  vooral t i jdens
de sleufwerken. Van zodra deze uitgevoerd
zijn,  wordt er een minder hinder steenslag
aangelegd waardoor de bereikbaarheid via
de Kouterstraat kan gegarandeerd bli jven.
Tijdens deze tweede fase zal er in de buurt
van de school meer werfverkeer zi jn en dat
vraagt toch om wat extra voorzichtigheid.
Houden jull ie mee een oogje in het zeil?
Bezorgdheden rond deze werken kan je
steeds aan de school doorgeven. Wij
zorgen er dan voor dat deze bespreekbaar
gemaakt worden met de aannemer.
Uiteraard enkel de bezorgdheden in
functie van het schoolleven.

Openklasdag
Wil je al  eens kennismaken met je nieuwe
klaslokaal ,  je nieuwe meester of juf? Wil  je al
even de sfeer terug opsnuiven na twee
maanden van schoolvri je momenten? Kom
dan op zaterdag 27 augustus van 10u tot 12u
naar onze openklasdag. Alle leerkrachten
zullen aanwezig zi jn en ontvangen je met
open armen!


