
Lid van Scholengroep Gent 
Hazenakker 1 | 9050 Gentbrugge 
Tel: 09/210 51 50 – Fax: 09/210 51 59 
e-mail: info@bs-gentbrugge.be 
website: www.bs-gentbrugge.be 
 

 

 Gentbrugge, 3 december 2019 

Beste ouders,  
 
De maand november vloog alweer voorbij gevuld door hele warme activiteiten.  
 
Onze school nam afgelopen maand deel aan het vertelfestival.  Deze keer met de NATUUR in de 

hoofdrol.  Het festival stond volledig in het teken van meertaligheid.  In samenwerking met Brede 

School Gentbrugge konden de leerlingen van K2 en K3 kennismaken met de bibliotheek.  Dames van 

de bieb kwamen op bezoek met hun bakfiets vol leuke boekjes.  Daarnaast konden de kleuters 

genieten van de kamishibaïvertelling.  

De leerlingen van L1 kregen de verhalentipi’s op bezoek en konden luisteren naar zelfgeschreven 

verhalen van leerlingen uit het Atheneum Gentbrugge.  Zij maakten zelf de verhalen en de 

tekeningen en wisten zo onze leerlingen enorm te boeien in een tipi en met gitaarbegeleiding, dit 

maakte het volledig af. 

De vertellers van de verhalenwandelingen voor het 2e leerjaar brachten in het Frans Trochpark 

muzikale vertellingen over de dieren- en plantenwereld. Het concept was  een verhalenprimeur voor 

Gentbrugge! 

Op vrijdag  22 november vond onze derde editie van de GO! Heldenloop plaats in het kader van De 
Warmste Week.  Ook dit jaar kozen wij er als school voor om de opbrengst ervan te schenken aan het 
KinderKankerfonds.  Het geeft ons als school een ontzettend warm gevoel om samen met ouders, 
leerkrachten en alle leerlingen dit te kunnen verwezenlijken. Dankzij ieders bijdrage werd tijdens de 
warmste week een heel mooi bedrag geschonken. 
 
Ondertussen werd onze speelplaats heel wat groener gemaakt. Tijdens de voorbije plantdag hebben 
enthousiaste ouders en kinderen met veel plezier gespit, geplant, gezaagd en gezaaid. 
Op 15 maart plannen we een klusdag zodat enthousiaste mensen kunnen bijdragen aan een fijne 
speelplek voor onze kinderen. 
 
Onze eerste vormingsavond voor ouders, met als thema “Kinderen veilig online” werd georganiseerd 
door het oudercomité en in samenwerking met de Gezinsbond en Veilig online. 
Dankzij deze sessie leerden ouders kritisch omgaan met instellingen, reclame, wachtwoorden, .. en 
kregen we heel wat tips voor de kinderen rond privacy. We werkten met getuigenissen van 
kinderen/jongeren, ouders en experts.  Via animatiefilmpjes en infographics kregen ouders zicht op 
het mediagebruik van kinderen. De vorming was interactief opgebouwd met onder meer een quiz en 
een stellingenspel.  Hierbij werden er heel wat concrete tips aangereikt. 
  
De laatste maand van het jaar is reeds gestart, ik geef graag enkele data mee:  

  5 december:  bezoek van de Sint 

 19 december:  oudercontact voor lager + oudercontactbar en kerstmarktje voor kleuter en 
lager met een optreden van het schoolkoor 

 
Vriendelijke groeten  
 
Marleen Verspeeten     
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