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         Brugge, 21 december 2018 
 
 
Beste ouder, grootouder, sympathisant,……. 
 
 
01 september – of eerlijkheidshalve  half augustus -  stapte ik de school met een ‘ klein ‘ hart binnen. Wat lijkt dit reeds ver 
achter me te liggen… Voetje per voetje leerde ik  – gedragen door een warm, collegiaal team - de werking van de school 
kennen. We bouwden samen verder aan een pedagogisch , didactisch sterke school die zoekt naar de talenten van elk kind. 
Wat een boeiende , leerrijke tocht……  
 
Ondertussen  zochten en tastten we de grenzen af van onze werking. Wat bleek…. een sterk team van onderwijzend en 
ondersteunend personeel stond professioneel klaar om de werking, gestart onder Dhr.Carlos D’hont, verder  te zetten en te 
borgen. Professioneel , sterke en competente mensen met een ‘ hart ‘ voor onze kinderen die hun inzet omzetten                   
naar ‘ kapitaal ‘ voor onze kinderen. Dit schatten we naar waarde. 
 
 
In de loop van het eerste trimester bouwden enkele enthousiaste ouders een ‘ oudervereniging ‘ uit. Hun werking stoelt op 
twee principes die ze wensen te vervullen. In eerste plaats helpen ze meewerken met de school en / of stampen ze nieuwe 
activiteiten uit de  grond …. Denken we maar aan de ‘ Nieuwjaarsdrink ‘ op maandag 07 januari 2019 aan de ingang van de 
school en de ‘ Vlaamse kermis ‘ op maandag 22 april 2019. Zet deze data maar ‘ vetjes ‘ in je gloednieuwe agenda. 
Ten tweede willen ze een ondersteunende en luisterbereide groep vormen met alle ouders om te communiceren met elkaar 
over allerhande zaken die hen bezig houden : ‘ ouders voor ouders ‘ …… laagdrempelig en hartverwarmend. 
 
Een nieuwe website zag het levenslicht en FB werd opgestart.. Zo kunnen nog meer mensen onze werking en gedrevenheid ten 
voordele van de kinderen leren kennen. 
 
 
Na de kerstvakantie willen we de ingeslagen weg verder bewandelen en zetten we stappen in ons  ‘ gezondheidsbeleid  ‘. We 
worden allemaal dagdagelijks geconfronteerd met een teveel aan suikers in onze voeding en drankjes. Dit met alle gevolgen 
van dien. Kortom, om dit euvel stapsgewijs aan te pakken, in het belang van  onze opgroeiende kinderen starten we met het 
aanbieden van vers drinkwater. De brikjes met appel – en / of sinaasappelsap laten we achterwege. Hierbij slaan we ‘ twee 
vliegen in een klap ‘.. ….want zo  vermijden we extra afval op onze school en belasten we minder ons milieu. Kleine stapjes als 
voorbeeld voor onze kinderen. 
Ook nemen we , in samenwerking met de stad Brugge, deel aan het project  ‘ Actie proper ‘ ; dit bestaat er in dat we met onze 
kinderen de buurt rond de school netjes proberen te houden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan jongeren geeft 
hen een positieve ‘ boost ‘. 
 
 
En… omdat we de inbreng van jullie als ouder echt naar waarde schatten bezorgen we jullie – in samenwerking met de 
oudervereniging -  in de maand februari een korte bevraging omtrent ‘ Communicatie ‘. Langs deze weg hopen we veel info te 
sprokkelen om met jullie insteek aan de slag te gaan of te duiden vanuit onze werking. 
 
Mij rest er nu nog een woordje van dank aan het voltallig personeel van onze school om hun dagdagelijkse inzet  en 
gedrevenheid voor de kinderen  en jullie , beste ouders ,  te bedanken voor het vertrouwen in onze school en ons team. 
 
 
Een fijne eindejaarsperiode en tot maandag 07 januari 2019 
 
 
Vriendelijks, 
 
Jan De Wit 
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