
 

stedelijk onderwijs Brugge-Noord 

directie en secretariaat  afdeling Lissewege afdeling Dudzele 

Stationsstraat 25 | 8380 Lissewege  Stationsstraat 25 Damse Steenweg 30 

T 050 54 48 28  T 050 54 48 28 T 050 59 93 41 

G 0491 56 81 44 

F 050 27 83 43 

M info@brugge-noord.be 
  directie@brugge-noord.be 

W www.brugge-noord.be     

Stad Brugge stedelijk onderwijs Brugge-Noord 

 
 

 

 

 

 

Pinkstermaandag is op 5 juni!  

Maandag 15 mei is er school! 
 

 
 

Nieuwsbrief derde trimester 2016-2017 
 
 

 
Dag mama’s en papa’s 

 
Wij zijn er helemaal klaar voor, voor dat laatste (hopelijk zonovergoten) 

trimester! 

Op de planning staat hard werken in de klas, afgewisseld met heel veel 
buiten-doe-dingen en uitstapjes. 

In deze nieuwsbrief nog wat info over de komende periode. 
 

 
Het schoolteam 
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Voor beide vestigingen 

 
 
Traject ‘Groen op school’ 

 

Op school lopen we een traject voor de vergroening van de speelplaatsen en 
om de weide nog uitdagender in te richten. 

Hierbij een oplijsting waarom we als team buitenspelen zo belangrijk vinden 
voor onze kinderen: 

 
10 redenen waarom kinderen moeten buiten spelen 
 
Blije kinderen 

Volgens een Nederlandse studie wordt ruim 80% van de kinderen vrolijk en 
blij van vrij buitenspelen met andere kinderen. 

 
Gezonde en evenwichtige kinderen  
Een omgeving met veel prikkels daagt het kind uit tot bewegen. Volgens 
dezelfde studie werd aangetoond dat kinderen die veel buiten spelen en 

bewegen, meer kans hebben om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze 
lopen relatief minder risico op botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Het 

kind leert zelf zijn (on)mogelijkheden inschatten en is zodoende minder vaak 
het slachtoffer van een ongeluk(je). 

Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die voldoende bewegen op langere 
termijn minder osteoporose, hart- en vaatziekten en diabetes ontwikkelen. 

 
Minder zwaarlijvige kinderen 
Om gezond en fit op te groeien, moeten kinderen elke dag minimaal één uur 
tamelijk intensief bewegen en bij buitenspelletjes doet een kind dat volop. 

Kinderen die vaker actief buiten spelen, hebben daarom ook minder kans op 
overgewicht.  

 
Kinderen die hun motoriek ontwikkelen 
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen ook hun motorische vaardigheden en in 
de natuur zijn er meer mogelijkheden om dat te doen. Er is ook meer 

gelegenheid om de grenzen te verleggen. Kinderen oefenen hun behendigheid 
tijdens het rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen, 

schommelen, … Ze leren balanceren, kruipen, ontwijken, afstanden 

inschatten, … en dat zonder concrete instructies van een volwassene. 
 
Slimmere kinderen 
Buiten spelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de 

leerprestaties. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben over het algemeen 
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een betere hersenontwikkeling en een groter leervermogen dan kinderen die 

dat weinig doen. 
 
Creatieve kinderen 
Tijdens het buiten spelen leren kinderen creatief zijn en ontwikkelen ze hun 

fantasie. Ze bedenken ad hoc oplossingen, spelregels en allerlei scenario’s. 
 
Kinderen met nieuwe vriendjes 
Buitenspelende kinderen komen los uit het isolement van de vertrouwde 

omgeving die de klas en het gezin vormen. Ze maken nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes. 

 
Socialere kinderen 
Tijdens het spel komen kinderen in contact met andere kinderen. Samen 
doen ze een activiteit waarbij ze samenwerken of elkaar beconcurreren. Ze 

leren hoe het voelt om te winnen of te verliezen en hoe zij zelf en anderen 
daarmee omgaan. Daardoor ontwikkelen ze ook sociale en emotionele 

vaardigheden zoals empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn. En daar ligt de 

basis voor het oefenen van sociale vaardigheden en sociaal adequaat 
handelen.  

 
Explorerende kinderen 
Buiten spelen is in contact komen met de natuur en dat is de ideale biotoop 
om op onderzoek te gaan en te exploreren aan de hand van alle zintuigen. 

Via het spelen en buiten spelen in het bijzonder ontdekken kinderen hun 
omgeving en een stukje van de wereld. Ze verleggen niet alleen hun grenzen, 

ze leren ook heel veel bij. Ze komen in aanraking met verschillende 
materialen en uiteenlopende omstandigheden. Voor een kind is de 

buitenomgeving een uitdaging die uitnodigt om intensief te verkennen, 
dingen uit te proberen, te fantaseren en te veranderen. Een kind moet leren 

dat de wereld er vanaf een hogere afstand anders uitziet, dat zand met water 
modder wordt. En dat leert het alleen door het zelf te ervaren. 

 
Kinderen met zelfvertrouwen 
Buiten kan een kind niet alleen actie ondernemen en exploreren, het doet dat 
ook op een zelfstandige manier. Het leert er omgaan met een situatie van 

vrijheid. Door de ervaringen die het opdoet, wordt het zelfstandiger en sociaal 
vaardiger, maar ook meer zelfverzekerd. Als een kind voor het eerst alleen 

van een heuveltje durft te springen, dan ervaart het een succesgevoel, wat 
op zijn beurt leidt tot meer zelfvertrouwen. En een kind dat voldoende 

zelfvertrouwen heeft ontwikkeld, maakt gemakkelijker contact met anderen. 

Wanneer een omgeving te weinig mogelijkheden biedt om nieuwe ervaringen 
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op te doen, dan ebt de drang om nieuwe dingen te proberen stilaan weg en 

wordt een kind onzeker.  

Bronnen: www.jantjebeton.nl, www.buitenspeeldag.be, 

www.lerendoorspelen.com, https://www.onderwijsmaakjesamen.nl 

Maar ook jullie mening als ouder vinden we uiteraard belangrijk. Op de 

website staat een bevraging rond ‘groen’. 

Zouden jullie eventjes tijd willen vrijmaken om deze bevraging in te vullen? 
De bevraging kunnen jullie vinden in de groene bol op de startpagina van de 

website: www.brugge-noord.be 
Dank je wel! 

 
 

1. Afscheid zesde 
 

Het afscheid van het zesde voor de leerlingen van het zesde en hun ouders 
gaat door op vrijdag 23 juni 2017 voor de zesdeklassers van Dudzele en voor 

de zesdeklassers van Lissewege en hun ouders op dinsdag 27 juni 2017. Meer 
info volgt. 

 
 

2. Onderwijscheques 

 
Het OCMW Brugge reikt ook dit schooljaar 2 onderwijscheques uit. Het doel is 

dat gezinnen met beperkte financiële middelen, minder financiële drempels 
ervaren bij de aankoop van materiaal of de deelname aan schoolse 

activiteiten. 
 

De onderwijscheques worden uitgereikt aan de ouder(s)/voogd bij wie het 
schoolgaande kind gedomicilieerd is (in Brugge).Tenzij het kind/de jongere 

meerderjarig is en niet meer bij de ouder(s) voogd woont, dan worden de 
cheques toegekend aan het meerderjarig kind zelf. 

 
De onderwijscheques kunnen aangevraagd worden in de Opvoedingswinkel  

(iedere werkdag van 8:30 tot 12:00) in het Huis van de Bruggeling. 
Ouders brengen best meteen een inschrijvingsattest van de instelling (te 

verkrijgen op het secretariaat van de school en een recent attest van 

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds mee. De cheques kunnen 
enkel cash betaald worden. 

Indien u nog met vragen zou zitten of u geraakt om één af andere reden niet 
op die locatie, dan kunt u steeds hiervoor op het secretariaat of het bureau 

van Hilde terecht. 

http://www.jantjebeton.nl/
http://www.buitenspeeldag.be/
http://www.lerendoorspelen.com/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
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De cheques kunnen nog tot juni aangevraagd worden. 

3. Studietoelage 
 

Ook de studietoelage kan nog aangevraagd worden tot eind juni. 
 

 

4. Kriebelcontrole 
 

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luisjes of neten. Op 
die manier proberen we ervoor te zorgen dat de school luizenvrij is. 

Wanneer u thuis zou opmerken dat uw kind luizen heeft, vragen we zeker om 
de school hiervan te verwittigen. 

 
 

5. Helm 
 

In de beide afdelingen wordt er met wave-boarden gespeeld, geskeelerd, 
gefietst. In functie van de veiligheid mogen de kinderen zeker een helm 

meebrengen naar school! 
 

 
Voor de afdeling Dudzele 
 
1. Herinrichting kleuterklas 

 
Langs deze weg willen we graag iedereen dank-je-wel zeggen voor de bergen 

werk die al verzet zijn in onze kleuterklas. Super!! 

Meteen willen we jullie allemaal uitnodigen op vrijdagmiddag 2 juni voor de 
voorstelling van de kleuterwerking schooljaar 2017-2018 en om een kijkje te 

komen nemen in ons nieuwe klasje. 
 

 
2. Kleuterforum 

 
Ook op het kleuterforum van 12 mei zijn jullie met zijn allen welkom. 

Een forum gedragen en ondersteund door de zesde klassers, en … met de 
kleuters in de hoofdrol. 

 
 

3. Meerdaagse uitstap naar Merkenveld 
 

Ook dit schooljaar wordt er voor de overnachting naar Merkenveld een 

kostprijs aangerekend. Voorheen gebeurde dit enkel voor de maaltijden. 
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De kostprijs voor deze uitstap bedraagt 45 euro. Inbegrepen in de prijs: de 

overnachting, de maaltijden, de treinreis, de activiteit in de kinderboerderij 
en een drankje in de kinderboerderij. Deze kost valt binnen de 

bijdrageregeling van de minder scherpe maximumfactuur (400 euro tijdens 
de lagere schooltijd), die we als school kunnen aanrekenen.  

 

Voor deze uitstap zal in maart, april en mei telkens 10 euro extra op de 
rekening worden gevraagd. Op de rekening van juni wordt er 15 euro extra 

gevraagd. 
 

Indien dit bedrag voor u om één of andere reden voor een probleem zorgt, 
aarzel dan niet om de directie hierover aan te spreken. We kunnen samen 

een oplossing zoeken. 
Enkele ouders lieten weten dat hun zoon of dochter niet zal blijven slapen. 

We houden hier zeker rekening mee in de facturatie. 
 

 
4. Sportdag 

 
De sportdag voor de kinderen van Dudzele wordt verplaatst van maandag 29 

mei naar maandag 26 juni. 

 
 
Voor de afdeling Lissewege 
 
1. Schoolfeest 

 

We willen jullie er nog aan helpen herinneren dat ons schoolfeest doorgaat op 
zaterdag 20 mei 2017. Mensen die bereid zijn om een handje toe te steken, 

laat het zeker weten via de klasjuf of -meester of via Hilde. 
Er zijn ook affiches van het schoolfeest te verkrijgen om aan het raam te 

hangen. Laat het zeker weten wanneer u er eentje wenst. 
 

 
2. Bus 

 
We vragen om bij wijzigingen voor het busvervoer steeds de school te 

verwittigen via het bus GSM-nummer: 0471 12 44 58 
 

 
 

 


