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nu publiceren we ‘BRUG’ maandelijks 
digitaal. Het doel van deze vernieuwende 
aanpak blijft natuurlijk jullie te 
informeren over de schoolactiviteiten.
De eerste schooldag was voor de 
leerkrachten, alle kinderen en mezelf 
een leuke en spannende start. De 
‘superleerkrachten’ (met cape) 
onthaalden enthousiast alle lachende 
superhelden en andere getalenteerde 
kinderen. Weet dat onze leer-krachten al 
hun ‘krachten’ zullen aanwenden om de 
talenten van elk kind te ontdekken en te 
versterken. Het animatieteam zorgde 
voor een fantastische start van het 
jaarthema ‘Talenten’.
 De zeeklassen voor de 3de graad en de 
‘Strapdag’ werden onvergetelijke 
momenten. De infoavond ‘Haal het beste 
uit je kind’ zette leerkrachten en ouders 
aan het denken hoe belangrijk 
zelfvertrouwen in je ontwikkeling wel is. 
Kortom, tijdens de maand september 
was er op school al heel wat te beleven.
Geniet van de sfeerbeelden en veel 
leesplezier!

Eerste schooldag
Beste ouders,
Je vertrouwde schoolkrant 
‘BRUG’ werd in een hedendaags 
jasje gestoken. Vanaf

Directeur 
Kurt Van Maldergem 1 september, 8.30u, de schoolbel rinkelt en weerklinkt 

over het hele schoolgebouw. De start van een nieuw 
schooljaar. Voor sommigen een uitdaging, voor anderen 
een terugkeer naar regelmaat. 
Een lach, een traan, een aarzeling, een blij weerzien 
van vrienden,… De nieuwe juf of meester die ons 
welkom heet in de klas… Iedereen was er helemaal 
klaar voor!
Ondertussen zijn reeds een paar weken verstreken en 
heeft iedereen zijn plekje in de groep gevonden. 
Afspraken en regels werden aangebracht. We kijken uit 
naar de volgende 9 maanden vol plezier, spel –en 
leermomenten.



Strapdag 16 september
De kleinsten van ‘t school: HKS1-HKS2 , deden 
mee met ‘Strapdag’. Een kleine wandeling 
rond ‘t school deden onze kleine ukjes deugd!
Ook de kleuters van HKS3, HKS4, HKS5 deden 
mee. We wandelden naar het stadion waar we 
enkele toertjes liepen…
Komaan mannekes, bewegen bewegen 
bewegen!
Wat.een.dag!
Stappen en trappen... We deden het allemaal!
Met de fiets, de step, skeelers of te voet ... 
Wij toonden vandaag hoe het moet

activiteiten

H2A Verrassende plekjes
De kinderen krijgen een kokertje en gaan op 
verkenningstocht in de klas. Ze turen rond zolang de muziek 
klinkt. Stopt de muziek, dan bevriezen ze en focussen ze 
zich op één punt. Ze vertellen wat ze zien. Na een paar keer 
oefenen gaan de kinderen op hun plaats zitten en proberen 
ze dit plekje te tekenen in de ronde vorm op hun blad. De 
kinderen tonen om de beurt hun tekening en de andere 
kinderen proberen het verborgen plekje te vinden. Zo 
ontdekten ze plekjes in de klas die ze nog nooit gezien 
hadden.

Van 12/09 t.e.m. 16/09 ging de derde graad 
richting Oostduinkerke. Ze leerden er over 
het strandleven, gingen naar de abdij, leerden 
de garnalenvisser kennen, ... Je kan onze 
avonturen nog altijd bekijken op 
sbczeeklas.weebly.com!

Zeeklassen 3e graad



Op ontdekkingstocht met schepen Cassiman.
Tijdens het O.W-thema ‘Tot uw dienst’ 
verkennen de vierdes de verschillende 
diensten die door de stad Zottegem worden 
aangeboden. We stapten op vrijdagvoormiddag 
richting het administratief centrum Sanitary. 
Schepen Brecht Cassiman gaf ons een 
deskundige uitleg over de verschillende 
diensten. Ook onze burgemeester Evelien De 
Both en algemeen directeur Koen Codron 
kwamen een kijkje nemen en vertelden ons 
enkele interessante weetjes. Als hoogtepunt 
van onze leeruitstap mochten we op het 
dakterras genieten van de ‘Skyline van 
Zottegem’.

PROMOTIEFILM
H1A en H1B
Als afsluiter van het wouw-thema “Onze klas is 
top!” kropen de leerlingen in de huid van echte 
reporters, cameramannen of -vrouwen en 
sfeermakers. Ze deden het  met glans! In groepjes 
van 6 gingen ze aan de slag. Er kwam heel wat 
voorbereiding aan te pas. Zo moesten ze samen 
beslissingen nemen over: de klasvoorstelling, de 
klasafspraken, wat ze allemaal doen in de klas,… 
Alsook wie gaat filmen, wie is de verteller, wie 
toont er iets… Kortom er kwam heel wat bij kijken. 
Na het overleg, begon pas het echte werk. De 
camera werd in gereedheid gebracht en… ACTIE!. 
Elke opname werd bekeken en geëvalueerd. Wat 
ging goed? Wat was er leuk? We leerden veel uit 
de feedback die gegeven werd.  Zo bracht elk 
groepje een tof filmpje over onze klas. 

activiteiten

Op ontdekkingstocht met 
schepen Cassiman



 

KLAS VAN DE MAAND

HKS1

Ons talent: elkaar helpen! 

WEETJES

SBC KLEUTERNIEUWS - SBC Lager - SBC Trapstraat
www.kbz.be - 09 360 05 96 - info@kbz.be

Veldlopers

En in oktober? 
Werelddierendag
Dag van de leerkracht
Week van het Bos 
Dag van de jeugdbeweging
Pompoenfeest 

Woensdag 21/09 namen verschillende 

leerlingen deel aan de veldloop. Proficiat aan 

alle deelnemers en  hun mooie resultaten!


