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NIEUWSBRIEF oktober 2018
Ondertussen zijn we reeds volop gestart met het nieuwe schooljaar en zien we alle leerlingen
goed mee draaien in het nieuwe project van onze school. Ook de allerjongste nieuwe peutertjes
zijn het al aardig gewoon. Vrijdag vijf oktober is het internationale dag van de leerkracht. Zij
worden op deze dag extra in de bloemetjes gezet. Wij waarderen hun inzet voor de school en
zeker voor de kinderen in hun team.
Vriendelijke groeten
Myriam Monstrey
directeur

Maandelijkse rekening
Op het einde van elke maand wordt de onkostenrekening meegegeven met uw kind. Dit is de
afrekening voor maaltijden, drank, zwemmen, eventuele uitstappen en/of bus. De rekening van
oktober wordt doorgemaild op dinsdag 6 november. Wie geen post per mail ontvangt, krijgt de
rekening via de agenda. U hebt dan tijd tot vrijdag 16 november om de rekening van oktober te
vereffenen via overschrijving. Gelieve met deze afspraken rekening te houden, waarvoor onze
dank. Indien er problemen zijn met overschrijven, kunt u steeds contact opnemen met de
directie en dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Leerlingenraad in VBS De Loopbrug
Dit schooljaar werken we terug samen met leerlingen en ouders in onze school. Daarom
organiseren we de leerlingenraad over de middag. We willen immers luisteren naar de ideeën
van de kinderen i.v.m. de werking op onze school. De verkiezingen zijn nog niet gebeurd. Dit
zal georganiseerd worden in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen. We willen inspelen
op de actualiteit en zo via de verkiezingen van de leerlingenraad, het systeem van de
gemeenteraadsverkiezingen uitleggen. De ouders kunnen hun ideeën uiten via de
oudervereniging of de schoolraad, de kinderen doen dit via de leerlingenraad. Niet alle ideeën
kunnen verwezenlijkt worden maar het is wel leuk te horen wat er leeft bij de kinderen en in de
mate van het mogelijke proberen we bepaalde zaken uit te werken.

Samenwerking CLB - school
Ook dit schooljaar kunnen wij rekenen op een CLB-team dat met ons samen op weg gaat om
de zorgwerking te optimaliseren. Ons CLB-team bestaat uit volgende medewerkers: Janne
Michielssens, contactpersoon, maatschappelijk werker Ilse Vermeersch; Annick Roose,
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verpleegkundige en Ciska Pieters, schoolarts. Heeft u een vraag voor het CLB dan kunt u
terecht bij mevrouw Janne Michielssen want zij is de contactpersoon voor onze school.
Momenteel is Janne Michielssen in bevallingsverlof. Haar vervangster is Anke Staelens. U kunt
hen bereiken op het algemeen nummer van CLB- Brugge 050 440 220. Onze contactpersoon
komt dan naar de school en zal proberen samen met jullie en de school op weg te gaan om uw
vragen en/of problemen op te lossen.

Kriebelteam in Zerkegem en Snellegem
In beide afdelingen is het kriebelteam terug gestart met de controle bij de kinderen. Zo zullen
wij proberen het taboe rond luisjes te doorbreken. U wordt verwittigd van de controle door het
kriebelteam via de agenda of het heen-en-weerschriftje. Na een succesvol jaar werken in beide
afdelingen gaan beide kriebelteams op hetzelfde élan verder. Dank aan alle kriebelmama’s die
zich willen inzetten voor dit project. Er wordt met de nodige discretie gewerkt in beide
kriebelteams.

Pannenkoekenverkoop in beide afdelingen
Op dinsdag 2 oktober start de pannenkoekenverkoop in onze afdelingen. Jullie kunnen naar
hartenlust pannenkoeken verkopen aan familie, vrienden en sympathisanten van de school.
Een pakje van 500 g pannenkoeken kost 4,50 euro. De pannenkoeken kunnen besteld worden
via de kinderen tot 19 oktober. Dan worden ze vers gebakken en in november worden deze
dan aan huis geleverd. Elk kind heeft een aparte brief meegekregen met extra uitleg. Dank bij
voorbaat voor jullie steun!!

Veilig van en naar school
Heel veel van onze leerlingen komen sedert het begin van het schooljaar met de fiets naar
school. Dit kunnen we enkel maar toejuichen. Toch maken we ons een beetje zorgen want we
merkten de voorbije maand dat er heel wat kinderen niet de kortste weg naar huis nemen. Ze
fietsen mee met vriendjes en nemen zo ook niet altijd de meest veilige weg. Mogen we vragen
om in de toekomst af te spreken met jullie kinderen dat ze de kortste weg nemen naar huis en
niet meegaan met vriendjes. Dit resulteert meestal in onveilig gedrag en soms zelfs heel
gevaarlijk. Het is zelfs zo dat de verzekeringsmaatschappij bij aangifte van een ongeval altijd
rekening houdt met de kortste en meest veilige weg. Ik hoop dat jullie onze bezorgdheid delen
en ingaan op onze vraag. Dank bij voorbaat.
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Nog enkele belangrijke data
1 oktober: gericht consult 1La in CLB te Brugge
2 oktober: - start pannenkoekenverkoop
- 20.00 uur oudervereniging Snellegem
5 oktober: - dag van de leerkracht
- zwemmen voor de afdeling Zerkegem
8 oktober: pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen Ze/Sne
11 oktober: 20.00 uur schoolraad
12 oktober: zwemmen voor de afdeling Snellegem
18 oktober: grootouderfeest voor de kleuterafdeling Snellegem
19 oktober: - einde pannenkoekenverkoop Ze/Sne
- zwemmen voor de afdeling Zerkegem
21 oktober: wegbermactie Snellegem, organisatie oudervereniging. Warm aanbevolen!!
23 oktober: oudercontact voor kleuter en lagere afdeling te Zerkegem
24 oktober: - bibliotheekbezoek Ze/Sne
- oudercontact voor kleuter en lagere afdeling te Snellegem
26 oktober: zwemmen voor de afdeling Snelllegem
27 oktober: - Halloweenwandeling voor de afdeling Snellegem, organisatie van de
oudervereniging. Warm aanbevolen!!
- Halloweenwandeling voor de afdeling Zerkegem, organisatie van de vrienden van
De Loopbrug. Warm aanbevolen!!
herfstvakantie van zaterdag 27 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018.

