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woordje van de directie
Op woensdag 31 augustus 2022 om 20u35 vindt de laatste zonsondergang plaats 
van de grote vakantie. Een moment om even terug te blikken op een zonovergoten 
en hopelijk zorgeloze vakantie. Tegelijk worden in Roeselare en verre omstreken 
boekentassen klaargemaakt, kleren klaargelegd … Of hoe een zonsondergang tegelijk 
een einde, maar ook een begin kan zijn. Niet enkel een moment van terugblikken, 
maar ook vooruitkijken naar de start van een nieuw schooljaar.

Op donderdag 1 september, 07u01, gaat de zon op, even later luidt de eerste 
schoolbel. Sommige kinderen trekken met plezier hun loopschoenen aan om 
richting schoolpoort en hun vriendjes te spurten, anderen houden het liever bij hun 
pantoffels om op hun kousenvoeten stap voor stap afscheid te nemen van mama of 
papa. 

Wij halen alvast onze wandelschoenen boven, om samen met onze leerlingen en 
ouders op pad te gaan, om te genieten van prachtige vergezichten tijdens onze 
wandeling, om een duwtje in de rug te geven waar nodig tijdens het pad naar boven, 
om moedig door woelige watertjes te stappen, om hoge bergtoppen te bereiken en 
om samen prachtige avonturen te beleven. 

Wij kijken tijdens de zonsondergang van 31 augustus alvast reikhalzend uit naar de 
start van het nieuwe schooljaar.

Brecht Van Mullem – directeur
Suzanne Lamon – adjunct-directeur

nieuwe methode voor W.O.

Nieuwe gangen
De ‘oude’ kleutergang en de 
gang van de derde graad werden 
helemaal gestript en vernieuwd. 
Zelfs het dak ging er af en werd 
vervangen door een beter 
geïsoleerd exemplaar. 

Bij de nieuwe inrichting werden er 
extra bergingen, nieuwe toiletten 
en werkplekken voor de kinderen 
voorzien.

Zonnepanelen

Vanaf het tweede leerjaar starten we dit 
schooljaar met de methode ‘Wereldkanjers’ voor 
wereldoriëntatie.

Doen, beleven, onderzoeken, conclusies 
trekken ... Deze zaken staan centraal bij deze 
nieuwe methode. 

We brengen de wereld binnen in de klas met motiverende en 
inspirerende WO-lessen!

Op het dak van het gebouw aan de kant van de Hoogstraat 
werden er 178 zonnepanelen geplaatst. Zo vermijden 
we ieder jaar de productie van 22 658 kg CO² en dragen 
we ons steentje bij aan het vermijden van een al te grote 
klimaatverandering. De toiletten van de speelplaats 

van het lager werden helemaal 
herschilderd met witte afwasbare 
verf. Zo kunnen we deze steeds 
piekfijn en hygiënisch houden.

Schilderwerken



afscheid van de vitrinekasten

Zomerschool

maaltijdprijzen

Kiss-and-ride

Door de stijgende prijzen voor grondstoffen en energie heeft onze 
leverancier van de warme maaltijden de prijzen verhoogd. 

Dankzij het project ‘superfood voor jonge 
helden’ van de stad, dat een betaalbare en 
gezonde maaltijd voor elk kind wil garanderen, 
wordt deze prijsstijging niet volledig aan de 
ouders doorgerekend.

Een warme maaltijd kost voortaan 2,55 euro voor 
een kleuter en 3 euro voor een leerling van de 
lagere afdeling.

De vitrinekast van de klas van Meester Wouter 
en Juf Oona werd vervangen door een meer 
eigentijdse opbergmeubel. Het ontwerp 
gebeurde door de leerkrachten en de uitvoering 
gebeurde door de stedelijke ateliers. Topwerk!

De komende maanden worden alle oude 
vitrinekasten vervangen.

Van 15 t.e.m. 26 augustus organiseerden voor de tweede keer een 
zomerschool voor 36 leerlingen van het eerste, tweede en derde 
leerjaar. In de voormiddag werd de leerstof van het vorige schooljaar 
in kleine groepjes herhaald. Zo werden de leerlingen helemaal 
klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar! Tijdens de namiddag was 
er tijd voor spel en ontspanning.

De zomerschool was enkel mogelijk door de enthousiaste inzet van 8 
leerkrachten en 3 vrijwilligers. Een grote dankjewel daarvoor!

Het verkeersreglement laat niet toe 
om aan het einde van de kiss-and-
ride-strook te keren in de richting 
van het Kerkplein.

Zo worden de voetgangers en de 
fietsers aan de overkant van de 
straat niet in gevaar gebracht. 

De leerlingen van de lagere 
afdeling dragen tijdens de 
sportles steeds een T-shirt 
van de school. De leerlingen 
van het eerste leerjaar 
krijgen dit tijdens de eerste 
les van Meester Marnik. Deze 
T-shirt kost 12 euro.

Een nieuw T-shirt nodig?  
Vermeld dit in de agenda 
van uw kind.  De afrekening 
gebeurt via de schoolfactuur.

Vanaf dit schooljaar worden 
er niet lang sportbroekjes 
door de school verkocht. Uw 
kind kan zelf kiezen welke 
zwarte of blauwe sportbroek 
het wil dragen.

Sportkledij
Kalender
13/09 – K+L/ luizencontrole

15/09 – L1/ leeruitstap Bokkeslot

16/09 – K+L/ STRAP-dag

17/09 – K/ kleuterbal Pattekes en Puree

20/09 – L2/ leeruitstap Bulskampveld

27/09 – L1+L2/ voorstelling in De Spil

03/10 – geen school

04/10 tot 07/10 – L3/ sportklassen

14/10 – K2+K3/ voorstelling in De spil

21/10 – L/ Dag van de jeugdbeweging

09/11 – L/ openklasdag

14/11 tot 18/11 - L4/ sportklassen

21/11 tot 24/11 – L/ voorleesweek

22/11 – L6/ Studio Globo

25/11 – geen school



Infoavonden Contacteren van de leerkrachten
U kunt de leerkrachten van uw kind steeds bereiken via mail: 
naam.voornaam@sbsdevlieger.be.

Wenst u iets dringends te laten weten (bv. uw kind moet onverwacht 
naar de opvang na school)? Bel dan de school op. Zo komt uw 
boodschap zeker goed terecht, leerkrachten checken doorheen de dag 
niet voortdurend hun mailbox.

U kunt ook steeds op het secretariaat terecht 
met al uw vragen of opmerkingen.

We vragen uitdrukkelijk om de leerkrachten 
of de school niet te contacteren via anderen 
kanalen (SMS, Whatsapp, Messenger, …). Zo 
wordt ieders privacy en vrije tijd gerespecteerd.

dinsdag 6 september om 19.30u.

• eerste kleuter
• derde kleuter
• tweede leerjaar
• vierde leerjaar
• zesde leerjaar

donderdag 8 september om 19.30u.

• tweede kleuter
• derde leerjaar
• vijfde leerjaar

Opgelet: om alles vlot te laten verlopen, 
zijn er geen kinderen toegelaten.

KLEUTERBAL
live muziek en kinderanimatie - met lekkere hapjes en drankjes

ZATERDAG 17SEPT2022
NAMIDDAG




