
 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 

 

Beste ouders en kinderen, 

De raketstart die we op 1 september maakten is duidelijk nog voelbaar want de eerste 

maand van het nieuwe schooljaar is reeds achter de rug. September stond bol van heel wat 

activiteiten. Denk maar aan de infomomenten, de veldloop, de schoolfotografie, Creatool op 

het nieuwe marktplein, de eerste toneelvoorstellingen in lange tijd, bezoek aan Paradise 

Kortrijk, eindelijk de Eerste Communieviering, de opstart van onze ouderraad, … 

Ongetwijfeld pikte u iets van onze bruisende schoolwerking mee via de vele fotoalbums op 

de wesbite of onze Facebookpagina. 

Wanneer u op de hoogte wil blijven van het recentste schoolnieuws dan raden wij u in 

eerste instantie aan om onze website te raadplegen. U kan die vinden via 

https://sbstasegem.peepl.be/nl/site/home. Als u op de balk bovenaan op ‘nieuws’ klikt, dan 

wordt u doorverwezen naar het recentste nieuws.  

In deze nieuwsbrief willen wij graag het thema ‘verkeersveiligheid’ centraal stellen en dit 

met volgende aandachtspunten: 

1) Met de oktobermaand beginnen de dagen gevoelig korter te worden. Het dragen van 

een fluohesje blijft een must om goed herkenbaar op weg te gaan. Wie met de fiets 

komt is ook steeds voorzien van gepaste fietsverlichting. 

2) Om wat orde te scheppen in de chaos die nu soms heerst aan de poort achteraan 

vragen we om de kinderen niet meer daar af te halen maar iets verderop (zie brief 

website). Heel wat (groot)ouders houden hiermee al rekening, waarvoor dank! 

3) Het opstarten van een wandelpool (= in groep samen naar school stappen) zit in de 

pijplijn. We zouden graag drie pools organiseren die vertrekken vanuit drie 

verschillende locaties: 

- Generaal Deprezstraat nabij apotheek Derumeaux. 

- Rondpunt Spinnerijstraat – Vaartstraat – Hallestraat – Stasegemdorp 

- Kruising Steenbrugstraat – Beneluxlaan 

Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere dagen kunnen instaan 

voor de begeleiding van de kinderen. Interesse? Dan horen wij dit graag via 

sbzuid@harelbeke.be.  

Komende vrijdag (8 oktober 2021) is er pedagogische studiedag. De leerkrachten gaan die 

dag aan de slag met het thema ‘Digisprong’. Voor de leerlingen is er op deze dag geen 

school.  

Met vriendelijke en vooral veilige groeten, 

Team Zuid 
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