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In de Geluksvogel is het onze diepste wens dat elk kind zich goed voelt en
daar werken we elke dag keihard aan.
Naast welbevinden zijn veerkracht, kwaliteit en betrokkenheid belangrijke speerpunten in de Geluksvogel.
Met een deskundig en bevlogen team bieden we de kinderen in een sfeer van vertrouwen de meest
uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op affectief als cognitief vlak.
In een gestructureerde omgeving waar ook een open en familiale sfeer heerst met respect voor elk individu,
krijgen alle kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfredzame tieners met een stevige basis.
De Geluksvogel is een pluralistische school waar iedereen welkom is en waar we met heel wat participanten
en de juiste stimulansen timmeren aan de weg naar het secundair onderwijs.
Niet alleen kwaliteit en discipline, maar ook differentiatie en zorg op maat dragen we hoog in het vaandel en
met deze ingrediënten organiseren we sterk onderwijs.
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Afdeling Rijselstraat 71 | 8200 Brugge | 050 38 44 71
Afdeling Sint-Michielslaan 33 | 8200 Brugge | 050 38 17 65
Gsm directie: Stephanie Meire 0476 68 06 64 | directie@sbsdegeluksvogel.com
Contact secretariaat: Nancy De Coninck | secretariaat@sbsdegeluksvogel.com
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Ons team bestaat uit toffe, gedreven kleuterjuffen.
Bij ons staat de kleuter centraal. De kleuterjuffen bieden zoveel mogelijk nieuwe activiteiten aan die
aansluiten bij de leefwereld van de kleuters. Naast het ontwikkelen van alle belangrijke basisvaardigheden,
zijn ook het welbevinden en de betrokkenheid van de kleuters een prioriteit.
Ook bewegen vinden wij belangrijk. De kleuters krijgen 2 keer per week een beweeg-les van een
turnleerkracht. Daarnaast gaat het 3de kleuter om de week zwemmen in de Valkaart.

De communicatie tussen de juffen en de ouders vinden erg van belang. Daarom werken we in de peuterklas
en het eerste kleuter met een heen- en weerschriftje waarin de ouders nuttige tips en praktische afspraken
kunnen terugvinden. Er is ook ruimte voorzien om de boodschappen tussen ouders en juf te noteren.
Vanaf de 2de kleuterklas wordt gewerkt met een klasmapje waarin info wordt doorgegeven van de juffen
aan de ouders.
Peuters die nog nood hebben aan een middagdutje kunnen hiervoor terecht in onze doezelklas.
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Ook voor de kinderen in de lagere school staat een gedreven team klaar. In het eerste leerjaar worden onze
kinderen ondergedompeld in de wereld van lezen, schrijven en rekenen. Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs.
Daarvoor gebruiken we methodes en handboeken die we zorgvuldig uitgekozen hebben. We bewaken onze
onderwijskwaliteit door geijkte testen af te nemen gedurende de volledige schoolloopbaan. Op het einde
van het zesde leerjaar leggen de leerlingen de OVSG-proeven af. Ook in de lagere school zetten we uiteraard
enorm in op het emotionele welbevinden van onze leerlingen. Er is een kinderraad waar we graag luisteren
naar de ideeën van elk kind. Tevens staat een ervaren zorgteam in voor zowel inhoudelijke als emotionele
problemen.
Onze kinderen worden goed begeleid, maar krijgen ook de vrijheid om zelfstandig te worden. Op die manier
zijn onze 6de-klassers in juni klaar voor het middelbaar.
In de derde graad werken we ook met chrome-books. Hun ICT-vaardigheden worden op die manier zeker
voldoende ontwikkeld.
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Niet bij iedereen loopt alles van een leien dakje en daar staat ons team zeker stil bij. We zorgen voor een
brede basiszorg in de klas. We reiken kinderen, die dat nodig hebben, hulpmiddelen aan om ervoor te
zorgen dat ze niet ontmoedigd raken. We willen elk kind succeservaringen bieden. Onze zorgjuffen springen
bij waar nodig. Ze bezorgen de leerkrachten en de leerlingen de juiste middelen om hindernissen te
overwinnen. Indien nodig gaan we samen met de ouders en het CLB in gesprek en zoeken we naar de juiste
ondersteuning van externen. Onze zorg start van in de kleuterklas en blijft gewaarborgd tot het kind onze
school verlaat.
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Als pluralistische school bieden we de keuze aan in verschillende levensbeschouwelijke vakken. Dit kunnen
zijn: niet-confessionele zedenleer, rooms-katholieke godsdienst, protestantse godsdienst & islamitische
godsdienst.De mogelijkheid bestaat vanaf het 3de kleuter en is verplicht vanaf het 1ste leerjaar. Dit omvat 2
lesuren per week.
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08:30

Aanvang van de lessen  1ste periode

10:10

Speeltijd

10:30

Aanvang van de lessen  2de periode

12:10

Einde lessen

13:45

Aanvang van de lessen  3de periode

14:35

Speeltijd

14:55

Aanvang van de lessen  4de periode

15:45

Einde lessen

Op woensdagnamiddag is er geen les.
O P V A N G

&

S T U D I E

Er is opvang vanaf 07:00 ’s morgens. Nadien om 08:00 tot 15:45 staan de leerlingen onder toezicht, verzorgd
door het personeel.
Van 15:45 tot 16:00 blijven de lagere schoolkinderen onder bewaking op de speelplaats. Vanaf 16:00 is er
mogelijkheid tot studie waar de kinderen hun huistaken kunnen maken (elke dag tot 17:00). Voor de studie
wordt een bijdrage van € 1,50 gevraagd en dat komt op de maandafrekening.
Leerlingen van het lager kunnen dus maar vanaf 17:00 naar de opvang.
Opvang voor afdeling A
Er is op woensdagnamiddag opvang tot 14:00. Kinderen die naar de tekenacademie of muziekschool gaan,
kunnen dus in de opvang blijven tot de lessen starten. Wie deze lessen niet volgt en toch in de opvang moet
blijven, laat zich inschrijven bij ‘Kakelbont’, gelegen in de Oudekerkstraat 23 te Sint-Michiels. De school staat
wel in voor de verplaatsing naar ‘Kakelbont’. Indien uw kind er gebruik wilt van maken, moet u wel de school
verwittigen. Als ouder haalt u de kinderen daar dan zelf op.
‘Kakelbont’ in de Oudekerkstraat 23 | Inlichtingen 050 38 88 84
Opvang voor afdeling B
Voor afdeling B is er op woensdag toezicht tot 12:15, alle kinderen die dan nog aanwezig zijn worden onder
begeleiding naar BKO De Paddestoel gebracht.
‘BKO De Paddenstoel’ in de Sint-Arnolduslaan | Inlichtingen 050 32 72 28

P R I J Z E N
maaltijden & middagtoezicht
Als ouders kunnen jullie voor jullie kinderen ervoor kiezen om te blijven warm eten, een soepje te bestellen
of alles mee te brengen van thuis. Het maandmenu kunt u steeds terugvinden op de website van de school.




maaltijd kleuter: € 3,40
maaltijd lager 1-2-3: € 3,50 / maaltijd lager 4-5-6: €3,60
middagtoezicht kleuter & lager: € 0,85

opvang ‘s morgens
1ste halfuur: € 1 voor het 1ste kind, € 0,80 vanaf het 2de kind.
Per begonnen kwartier wordt er € 0,65 voor het 1ste kind aangerekend en € 0,45 vanaf het 2de kind.
’s middags: doezelklas
De peuters die net ingestapt zijn, KUNNEN gebruik maken van onze doezelklas-service.
De peutertjes eten apart onder begeleiding van één van onze opvang-vrijwilligers en kunnen achteraf een
verkwikkend dutje doen. Deze service wordt aangeboden aan de democratische prijs van € 1,50.
Na iedere nieuwe instapdatum wordt de voorkeur gegeven aan de nieuwe peutertjes. Indien er nog plaatsen
beschikbaar zijn, wordt in samenspraak met de kleuterjuf van uw peuter, besproken wie er nog het meest
nood heeft aan de doezelklas.
opvang ’s avonds
Het 1ste kwartier wordt gratis aangeboden.
1ste halfuur: € 1 voor het 1ste kind, € 0,80 vanaf het 2de kind.
Per begonnen kwartier wordt er € 0,65 voor het 1ste kind aangerekend en € 0,45 vanaf het 2de kind.
Let op: Iedereen die vóór 8:00 op school aankomt, MOET naar de opvang. Er is pas toezicht vanaf 8:00, dus
laat uw kind niet alleen op de speelplaats omwille van veiligheid!
opvang tijdens de vakanties
Gedurende de vakanties en verlofdagen is er ook opvang mogelijk.
Er wordt tijdens de vakanties kinderopvang geregeld vanuit de jeugddienst van stad Brugge  Kwibus
De data en plaats volgen nog.
H U I S W E R K B E L E I D
In het 1ste, 2de & 3de leerjaar wordt het huiswerk via de agenda opgegeven. De maandag, dinsdag en
donderdag wordt een taak voorzien.
Vanaf het 4de leerjaar wordt gewerkt met een weekplanning. Op vrijdag wordt die in de agenda genoteerd.
Zo kunnen de leerlingen zelf hun week plannen en kunnen ze rekening houden met hobby’s. Op die manier
worden ze ook stilaan voorbereid op het middelbaar waar ze steeds vaker zullen moeten leren plannen.

We vragen aan de ouders om dagelijks de agenda te controleren.
F A C E B O O K
De laatste nieuwtjes kan je vinden op de facebookpagina van de school https://www.facebook.com/SBSDe-Geluksvogel-189205544826284
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Verkeersregels
Respecteer de verkeersregels!! In het belang van de veiligheid van de kinderen.
Parkeer correct en zeker niet op, of net bij het zebrapad parkeren.
De leerlingen krijgen bij inschrijving een fluohesje. We vragen dit ook te dragen om naar school te komen,
alsook bij uitstappen.
Milieu
Enkel een herbruikbare drinkfles gebruiken en graag koekjes in een doosje in plaats van in een individuele
verpakking.
Gezondheidsbeleid
Graag in de voormiddag een stukje fruit meegeven en in de namiddag een droge koek (zonder chocolade of
confituur). Of twee keer fruit kan uiteraard ook.
We vragen ook om enkel water mee te geven aan de kinderen.
De kinderen kunnen hun drinkfles steeds bijvullen aan de waterkraan op school.
Communicatie
We blijven jullie informeren via mail. Iedere leerkracht heeft een werkmail, nl
voornaam.familienaam@sbsdegeluksvogel.com
Maar uiteraard kunnen jullie ons aanspreken of bellen.
Als jullie geen mails van de school ontvangen, laat dit dan zeker weten.
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www.sbsdegeluksvogel.com
J A A R K A L E N D E R
Eind september krijgen alle kinderen een papieren kalender mee naar huis. Op de website is de meest
actuele kalender beschikbaar.

