NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021
“Ik moet op reis, eekhoorn”, zei de mier op een ochtend.
Zij zaten op de tak voor de deur van de eekhoorn.
De eekhoorn was nog maar net wakker en geeuwde nog.
“En je moet niet vragen of het echt moet”, zei de mier, “want het moet”.
“Maar dat vraag ik helemaal niet”, zei de eekhoorn.
“Nee, maar je stond wel op het punt om dat te vragen, wees maar eerlijk.”
De eekhoorn zweeg.
“Het minste wat we kunnen doen”, zei de mier, “is op een kalme manier afscheid nemen”.
“Ja”, zei de eekhoorn.
“Dus niet met gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom gauw terug en zo – daar
heb ik toch zo’n hekel aan, eekhoorn, als je dat eens wist …”
De eekhoorn knikte.
“Als jij nou in de deuropening gaat staan …”, zei de mier.
De eekhoorn ging in de deuropening staan.
De mier gaf hem een hand en zei:
“Nou, eekhoorn, tot ziens dan.”
“Dag mier”, zei de eekhoorn. “Goede reis.”
Maar de mier was niet tevreden over het afscheid en bleef staan.
“Die brok in je keel, eekhoorn”, zei hij, “die hoorde ik wel!”
Ze probeerden het opnieuw en nu zei de mier dat hij een traan zag blinken in het oog van de
eekhoorn en vond hij ‘Goede reis’ niet goed.
“Je vindt het erg, eekhoorn, je vindt het heel erg, ik zie het wel!”
De eekhoorn zweeg.
“Doe toch kalm!” riep de mier.
Ze probeerden het nog een keer met ‘Beste reis’ en een keer zonder woorden, zonder elkaar
aan te kijken.
De eekhoorn deed zo kalm als hij nog nooit had gedaan. Maar de mier vond het niet goed.
“Zo kan ik niet op reis gaan”, zei hij verongelijkt. “Terwijl het in feite moet. Echt moet!”
“Ja”, zei de eekhoorn.
Daarna zwegen zij en zaten in het licht van de opkomende zon op de tak voor de deur van
de eekhoorn. Het bos rook naar dennenhout en in de verte zong de lijster.
(Naar Toon Tellegen)

.

Beste ouder(s)
Ik start deze nieuwsbrief graag met een verhaaltje, wat ook mooi past in het jaarproject
rond lezen hier op onze school.
Het verhaal is ontzettend toepasselijk, zeker na het afscheid van Paul donderdag. Het was
een mooie, ontroerende dag, waarvoor ik zeker het team nog eens een dikke pluim wil
geven.
Graag stel ik mezelf ook kort even voor.
Ik ben Stefanie West, getrouwd met Tomas en mama van twee dochtertjes: Fena en Hebe.
Beide schatjes gaan uiteraard ook naar school in Doornzele.
Zelf ben ik hier ook mijn schoolcarrière gestart, want ik woon bijna 35 jaar in Doornzele
(mijn hele leven lang dus).
In mijn vorige job was ik leerkracht in het Sint-Janscollege en ik gaf er vooral Nederlands
aan het derde en het vierde jaar. Lesgeven was (is) echt mijn passie, maar daarnaast
organiseer ik ook graag dingen (ik gaf ooit leiding in de Chiro hier én ik ben nog steeds
actief in Buurtwerk Doornzele).
Toen de vacature van directeur op deze kleine en warme school mij bereikte, twijfelde ik dus
geen seconde. Het is wel altijd mijn droom geweest om een team te (bege)leiden, en nu de
kans kwam, greep ik deze met beide handen.
Mijn motto: ‘Droom. Durf. Doe!’ heb ik dus bij deze al een stukje waargemaakt.
Graag wil ik, net als Paul, bereikbaar zijn. We hebben het geluk om twee kleinere scholen te
hebben, waar betrokkenheid ook erg belangrijk is. Mijn deur staat dan ook altijd open, wees
welkom!

NIEUWS VAN VBS BRAAMBOS
● PENSIOEN VAN JUF DAISY EN MENEER DE DIRECTEUR
In de vorige nieuwsbrief konden jullie reeds lezen dat ook juf Daisy vanaf 1 februari met
pensioen gaat.
Aangezien zij ook twee jaar lang mijn leerkracht was, wil ik haar toch nog eventjes in de
bloemetjes (of moet ik zeggen: groentjes) zetten.
Een leerkracht vol passie, vol liefde voor de leerlingen en ook vol liefde voor haar moestuin.
Een leerkracht vol initiatief, een drijvende kracht in onze school … Geniet ervan, juf Daisy!
Zij heeft gekozen om haar cadeau aan de school te schenken. Daarom zullen we met het
bedrag werken aan haar tuin, we toveren deze om in een leestuin (en dus eigenlijk ook een
soort van buitenklas). Ouders die hierbij willen helpen zijn meer dan zeker welkom (we
denken aan groene vingers, banken maken … neem gerust contact op!)
Paul wil ik nogmaals bedanken voor de leerzame maand. Ik weet dat hij nog steeds paraat
zal staan om al mijn vragen te beantwoorden, mij te ondersteunen waar nodig.

Hieronder de tekst die Paul ooit zelf voor me schreef, bij het afscheid van het zesde leerjaar.
Hij zag in mij het leiderstype, een open en spontane persoon, die haar dromen waar moest
maken. Weet je nog: Droom. Durf. Doe! Toeval bestaat niet, nietwaar?

Ik wil ook, uit naam van het team, Paul bedanken voor zijn geschenk aan de school. Hij
kocht voor de beide afdelingen materiaal om te werken rond STEM. Dank je Paul!
Aan beide zeg ik graag: “Een punt zetten maakt ruimte voor een nieuw begin.”
Laat het niet altijd een punt zijn, en maak er soms een komma van: kom zeker nog maar
eens langs!

● Vervanging juf Sofie Verstraete (3LA)
Juf Sofie zal nog afwezig zijn tot aan de krokusvakantie. Zij herstelt ondertussen goed.
Dit betekent dat de leerlingen van het derde jaar les krijgen van juf Petrouchka, behalve op
vrijdag (dan staat juf Freya in de klas).
We merken dat dit goed loopt, met dank aan beide juffen.
Voor de gymlessen kunnen we sinds januari rekenen op juf Anouska. Ook zij zal de lessen
blijven verzorgen tot aan de vakantie.

● Verandering ondersteuning / 2KA
Vanaf 1 februari zullen de kleuters van 2KA hoofdzakelijk les krijgen van Juf Valerie,
behalve op dinsdag. Op dinsdag komt juf Freya nog voor haar lieverds zorgen.
Juf Freya helpt op de andere dagen juf Evelyne en de andere juffen als ondersteuning.
We hebben deze beslissing samen gemaakt, om zowel in de 1KA als 2KA zoveel mogelijk
structuur te bieden, vooral voor de kleuters.
Een dikke merci aan beide juffen!

● Leerlingentelling 1 februari 2021
In het onderwijs is 01 februari elk jaar een belangrijke dag. Dan worden de leerlingen
geteld en dit aantal bepaalt hoeveel leerkrachten we volgend schooljaar mogen aanwerven
en hoeveel subsidies we voor volgend schooljaar krijgen.
Dit zijn de aantallen voor VBS Braambos met ( ) het verschil met 01 februari 2020.

AFDELING DOORNZELE
AFDELING
LANGERBRUGGE
TOTAAL PER NIVEAU
TOTAAL VBS
BRAAMBOS

aantal kleuters

aantal lager

58 (-11)

104 (+18)

32 (-1)

59 (-1)

90 (-12)

163 (+17)
253 (+5)

● Corona
Enkele aandachtspuntjes:
-

-

Ouders die omwille van een verjaardag van hun kind, de andere kinderen van de klas
willen trakteren, mogen enkel nog aangekochte en voorverpakte voeding meegeven.
Weet wel dat een traktatie helemaal niet verplicht is.
Bedankt aan de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar om het dragen van hun
mondmasker in de klas. Zo maken we het voor iedereen veiliger.
Mag ik ook vragen aan de ouders om hun mondmasker op het schoolterrein te
blijven dragen? Bedankt voor jullie inspanning!
Ook op Doornzele wordt vanaf nu in de klas gegeten. De leerlingen die een warme
maaltijd nemen, eten wel in de refter, maar hebben dan meer plaats om gespreid te
zitten. Soep wordt in de klas gegeten. Maandag zullen we dit voor de eerste keer
uittesten.

● Zwemmen
Er werd beslist om ook in februari het schoolzwemmen niet te laten doorgaan.

● Tevredenheidsonderzoek bij ouders
In mijn eerste weken hier op school had ik een gesprek met het volledige team. Ik vroeg hen
om een tevredenheidsonderzoek in te vullen.
Graag had ik dit ook aan jullie gevraagd.
Willen jullie even de tijd nemen om deze bevraging in te vullen? Dit kan anoniem.
Klik hier. (of als het niet werkt: https://forms.gle/Wkm65Q8SFxjLuk82A) De resultaten
worden uiteraard later met jullie gedeeld. Bedankt!

● Helpende handen
Het is fijn om als startende directeur te weten dat je een sterk team achter je hebt. Dat
maakt je trots!
Maar niet enkel de leerkrachten kunnen deel uitmaken van dit Braambos-team, ook jullie
kunnen helpen.
Nemen jullie even de tijd om dit formulier te bekijken en eventueel in te vullen?
Klik h
 ier. (of als het niet werkt: https://forms.gle/GnEYP4TdP7ZAY6zb9) Bedankt!

● Veiligheid aan de school: onderzoek door politie
Graag deel ik met jullie enkele bevindingen van de politie. Zo kunnen we samen werken aan
een verkeersveilige omgeving voor de kinderen.
Algemeen:
Een pluim voor het dragen van de fluohesjes! We blijven dit bij de kinderen zeker
stimuleren. Ook ouders worden vriendelijk uitgenodigd dit te doen.
We zoeken nog gemachtigde opzichters om onze kinderen veilig over te steken VOOR
schooltijd. Na schooltijd wordt dit door de leerkrachten gedaan (en zij kregen een pluim van
de politie.
Binnenkort worden er opnieuw cursussen georganiseerd om gemachtigd opzichter te
worden. Geïnteresseerde (groot)ouders kunnen zeker contact opnemen!
Afdeling Langerbrugge:
Sommige ouders laten hun kinderen uit de wagen aan de kant van het fietspad, dit is
zeker goed. Er wordt gevraagd om de kinderen wel te begeleiden.
Dit betekent dat men best uitstapt, zelf de deur opent waar de kinderen dienen uit te
stappen en hen begeleidt op en over het fietspad.
Er zijn heel wat fietsers die er passeren.
Op de parking aan school is er vaak chaos. We bekijken hoe we dit kunnen
aanpakken.

Afdeling Doornzele:
Ondanks de vele plaats die er in de directe omgeving is, stellen de ouders zich toch
nog verkeerd geparkeerd, zoals op de verhoogde berm, voor de straat die gebruikt wordt
voor voetgangers en fietsers (recht tegenover de school) ... Hier zal regelmatiger toezicht op
gebeuren.

● Dikketruiendag: dinsdag 9 februari
Onze school zal deelnemen aan Dikketruiendag, vooral in het kader van ‘Vergroenen en
CO²-uitstoot verminderen’. De acties rond die dag horen jullie zeker nog.
Daarnaast zal de warme maaltijd van die dag ENKEL vegetarisch zijn. Een ideaal moment
om dit eens uit te testen, zeker een aanrader!

● Valentijnsactie
Bedankt voor jullie massale inzet! De precieze winst weten we nog niet, maar het zal wel
meer dan 2000 euro zijn. Jullie worden op de hoogte gehouden!

● Facebookpagina
Zoals jullie misschien al merkten, hebben we ondertussen met de school ook een
Facebookpagina (zoek naar VBS Braambos en u vindt de pagina).
We willen deze pagina graag positief houden, hij is vooral bedoeld om algemene
sfeerbeelden, acties, nieuwtjes … in de kijker te zetten. Heeft u bedenkingen bij iets, gelieve
dan de directie te contacteren.

NIEUWS VAN ONZE VRIENDENGROEP
!!!Oproep!!!
Onze school kan zeker heel wat hulp gebruiken, dat maakt de betrokkenheid bij de ouders
nog groter.
Een mooi voorbeeld daarvan is onze Vriendengroep.
De volgende vergadering vindt plaats (online uiteraard) op
donderdag 4 februari om 20u00.
Als je als ouder geïnteresseerd ben in onze vriendengroep, aarzel dan niet om de d
 irectie
te contacteren, zo wordt u uitgenodigd op deze vergadering.
Kom dus gerust eens luisteren! Hopelijk tot dan!

